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00761/2017-7

Classificação:

Controle Externo - Fiscalização - Representação

UG:

CMLT - Câmara Municipal de Laranja da Terra

Relator:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

Representante:

Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Laranja da Terra,
GILSON GOMES JUNIOR)

Responsável:

ELCIO DORING, JAIRO MAYER, JOVERCINO KLEMES,
JUDAZIO SEIBEL, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,
GILMAR VIEIRA DA SILVA, AMANDA STANGE MARTINS,
GABRIELA
LEONORA

BRANDT
ZIBELL,

WILL,

ODIVANIA

GILBERTO

STORCH,

BULERIANN

KUSTER,

RONIVAN CRAUZER, SIMONE BUGE, VANUSA MILKE,
VERUSKA

PEDRO,

VITO

BENO

VERVLOET,

WANDERSON KEMPIM
Terceiro interessado:

VITO BENO VERVLOET

Procuradores:

ADILSON JOSE CRUZEIRO (OAB: 12149-ES), EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES), EDUARDO
BISSOLI MEIRA (OAB: 16901-ES), GABRIEL ARMANI
JASKE (OAB: 28465-ES)

REPRESENTAÇÃO

-

CÂMARA

MUNICIPAL

-

ADICIONAL DE FÉRIAS - REAJUSTE SALARIAL VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - REDUÇÃO DE
JORNADA DE TRABALHO - AUMENTO DE DESPESA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NORMAS
JÁ DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS EM SEDE DE
CONTROLE ABSTRATO - PREJUDICADA ANÁLISE
QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTAR
INDÍCIOS E RESSARCIMENTO - DAR CIÊNCIA ARQUIVAR.
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VOTO DO RELATOR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
1. RELATÓRIO
Trata-se de representação com pedido de concessão de medida cautelar, apresentada
pelo Sr. Gilson Gomes Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, no
biênio de 2017/2018, perante este Tribunal, em face de irregularidades decorrentes do
pagamento de adicional de férias, reajuste salarial vinculado ao salário mínimo, bem
como irregularidades decorrentes do aumento de despesa da Câmara Municipal por
meio de Resolução, em afronta ao princípio da reserva legal.
Guerreia o representante aspecto da Lei Municipal nº 627/2011, que instituiu, por meio
do seu artigo 3º, o adicional de férias, no percentual de 100%, o que representaria, em
seu entender, a instituição de um décimo quarto salário, comprometendo as receitas do
legislativo municipal e resultando em um aumento da remuneração.
Questiona o artigo 4º da Lei Municipal nº 627/2011, que teria estabelecido reajuste
salarial vinculado ao salário mínimo, resultando em inchaços nas contas públicas.
Também questiona termos da Resolução nº 02/2011 da Câmara Municipal de Laranja
da Terra, que teria criado de despesas, por meio do seu artigo 9º, ao estabelecer a
necessidade de reciclagem, treinamento, capacitação e especialização dos servidores
com recursos da Câmara Municipal aos servidores efetivos de caráter técnico, sendo
instituída, também, a gratificação de qualificação aos servidores, resultando em
aumento de remuneração por meio de Resolução, e não por meio de lei específica.
Por meio da Decisão Monocrática 00042/2017-1 (ratificada pela Decisão 00393/2017-1
da 1ª Câmara), o então Relator conheceu da representação, na forma do art. 177 c/c
181 e 182 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, e concedeu
provimento cautelar, inaudita altera pars, a fim de prevenir a ocorrência de dano ao
erário municipal, na forma do art. 1ª, XV da Lei Complementar nº 621/2012,
determinando à Presidência da Câmara Municipal de Laranja da Terra, por seu VicePresidente, vez que o representante é o Presidente da Casa, que, em face da
concessão da medida, deixasse de efetuar os pagamentos decorrentes do disposto nos
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artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº 627/2011, bem como art. 9º, § 3º, I e II, da
Resolução nº 02/2011, até a análise final, bem como determinou a notifi cação da
Câmara Municipal para que prestasse informações quanto aos itens questionados, com
o dever de se identificar os servidores que potencialmente viessem a ser atingidos por
essa decisão.
O Vice-Presidente da Câmara então apresentou uma planilha com todos os valores
pagos com embasamento na Resolução de n° 02/2011, com especificação do valor de
cada servidor a título de adicional de férias, gratificação por qualificação, em 10% por
cada especialização limitada a quatro, e 30% para o grau de mestrado e/ou doutorado.
No Protocolo 01710/2017 consta requerimento do Procurador da Câmara Municipal,
que alegando ter sido lesado pela decisão deferida em sede cautelar, requereu seu
ingresso no feito como terceiro interessado e acolhimento de suas justificativas.
Por meio da Instrução Técnica Inicial 00426/2017-1, a Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência procedeu à seguinte proposta de
encaminhamento:
1.

Com base na análise acima apresentada, sugere-se ao Relator com amparo no

art. 294 do RITCEES, pronuncie pela a admissão e habilitação no processo do Sr.
Vito Beno Vervloet como terceiro interessado, dando-lhe ciência desta instrução
técnica inicial, a teor do §5º, art. 294 do RITCEES.

2.

Notificar o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr Jovercino Klemes, em

razão de ser o Presidente o Representante, quanto à possibilidade de negar
exequibilidade aos arts. 3º e 4º da Lei 627/2011, bem como os artigos 6º, §§ 3º e 6º,
art. 8º e 9º, §3º, I e II da Resolução 02/2011, na linha do incidente de
inconstitucionalidade aduzido, nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal
Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar Estadual n.
621/2012);

3.

A conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial, nos

termos do artigo 115, caput, da Lei Complementar 621/2012316 e do artigo 207, Vi
c/c art. 317, caput e §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES,
aprovado pela Resolução TC 261/2013, em razão dos achados que resultaram em
dano ao erário.

4.

A citação dos responsáveis individuais descritos no quadro adiante, nos termos
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do artigo 56, III da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012 e 157, II, do
RITCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem, individual ou coletivamente,
alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários, e/ ou
recolham as importâncias devidas, em razão dos achados de auditoria apontados
individual ou coletivamente, em razão dos achados de auditoria apontados:

IMPORTÂNCIA DEVIDA
RESPONSÁVEL

SUBITENS/ IRREGULARIDADES
R$
4.1 Pagamento irregular de adicional de férias.

4.2 Pagamento irregular de reajuste vencimental

VRTEs

R$

13.236,91 5.959,09

R$

50.359,71 22.633,60

ELCIO DORING
4.3 Pagamento irregular de gratificação de qualificação
e gratificação de mestrado
R$

17.944,08 7.943,72

4.4 Aumento remuneratório decorrente de diminuição
de carga horária de trabalho
R$

38.833,36 17.191,27

4.1 Pagamento irregular de adicional de férias.
4.2 Pagamento irregular de reajuste vencimental
JAIRO MAYER

R$

28.912,67 11.784,93

R$ 48.904,72

4.3 Pagamento irregular de gratificação de qualificação
e gratificação de mestrado
R$

71.071,65 28.893,51

4.4 Aumento remuneratório decorrente de diminuição
de carga horária de trabalho
R$ 112.675,55
4.1 Pagamento irregular de adicional de férias.

4.2 Pagamento irregular de reajuste vencimental

20.021,38

45.931,08

R$

38.876,77 13.732,56

R$

97.656,58 34.123,12

JUDAZIO SEIBEL

5.

4.3 Pagamento irregular de gratificação de qualificação
e gratificação de mestrado
R$ 129.020,84

45.168,72

4.4 Aumento remuneratório decorrente de diminuição
de carga horária de trabalho
R$ 148.570,00

52.464,88

Dar ciência aos servidores AMANDA STANGE MARTINS, GABRIELA BRANDT

WILL, GILBERTO STORCH, GILMAR VIEIRA DA SILVA, LEONORA ZIBELL,
ODIVANIA B. KUSTER, RONIVAN CRAUZER, SIMONE BUGE, VANUSA MILKE C.
TRINDADE, VERUSKA PEDRO, VITO BENO VERVLOET, WANDERSON KEMPIM,
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para que, caso queiram, apresentarem esclarecimentos tendo em vista que podem
ser afetados pela decisão desta Corte de Contas.

Em seguida, após voto do então Relatar, a 1ª Câmara emitiu a Decisão 02376/2017-1,
nos seguintes termos:
1. ADMITIR a habilitação no processo do Sr. Vito Beno Vervloet, como terceiro
interessado, nos termos do artigo 294 do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
2. PROCESSAR o incidente de inconstitucionalidade, referente à negativa de
exequibilidade dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº 627/2011, e aos artigos 6º, §§
3º e 6º, art. 8º e 9º, § 3º, incisos I e II da Resolução nº 02/2011, conforme apontado
pela área técnica, após a oitiva do Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do artigo 333, § 3º Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
3. DETERMINAR a notificação do Sr. Jovercino Klemes, Vice-Presidente da
Câmara Municipal, em razão de ser o Presidente o Representante, quanto à
possibilidade de negar exequibilidade aos artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº
627/2011, bem como os artigos 6º, §§ 3º e 6º, artigos 8º e 9º, § 3º, I e II da Resolução
02/2011, na linha do incidente de inconstitucionalidade aduzido, nos termos da
Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta Corte (Lei
Complementar Estadual n. 621/2012).
4. PROMOVER a citação dos Senhores Elcio Doring, Jairo Mayer e Judazio
Seibel, referente aos indicativos de irregularidades constantes dos itens 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 da Instrução Técnica Inicial – ITI 0426/2017.
5. DEIXAR de acolher a sugestão da área técnica, quanto a conversão dos
presentes autos em tomada de contas especial, vez que será oportunizado o
saneamento dos autos, podendo ocorrer, se for o caso, quando do julgamento
final.
6. DAR ciência aos servidores Amanda Stange Martins, Gabriela Brandt Will,
Gilberto Storch, Gilmar Vieira da Silva, Leonora Zibell, Odivania B. Kuster,
Ronivan Crauzer, Simone Buge, Vanusa Milke C. Trindade, Veruska Pedro,
Wanderson Kempim, para que, caso queiram, apresentarem esclarecimentos tendo
em vista que podem ser afetados pela decisão desta Corte de Contas.
7. DAR ciência, ainda, a todos os interessados da Instrução Técnica Inicial - ITI
0426/2017, enviando-lhes cópia desta decisão e da referida instrução técnica.
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Após a expedição de notificações e citações, as partes se manifestaram nos autos,
apresentando defesas e esclarecimentos. Ato contínuo, foram os autos encaminhados
à SecexPrevidência, que produziu a Instrução Técnica Conclusiva 05601/2017-6, que
concluiu, nos seguintes termos:
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I, 95, II, 99, §2º, 135, II, 142,
§§1º e 4º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e 135, todos, da Lei
Complementar nº 621/2012, regulamentados na forma dos artigos 334, 389, II, da
Resolução TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugere-se ao e.
Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:

3.1

Instaurar

o

incidente

de

inconstitucionalidade,

para

declarar

a

INCONSTITUCIONALIDADE incidental dos artigos 3º e 4º da Lei Municipal 627/2011,
bem como do § 6º do Art. 6º, do § 3º do art. 8º,

do Art. 9° e do Anexo III da

Resolução 02/2012 com efeitos retroativos.
3.2 Julgar, no mérito, PROCEDENTE a representação, com a condenação solidária
dos senhores ELCIO DORING e VITO BENO VERVLOET, Ex-Presidente da Mesa
da Câmara Municipal de Laranja da Terra e Procurador Geral da Câmara Municipal, o
primeiro durante os exercícios de 2011/2012, pela:
3.2.1 - Fixação do Abono de férias devido aos servidores da Câmara Municipal no
percentual de 100% - Valores a serem restituídos: R$ 81.026,36 (oitenta e um mil,
vinte e seis reais e trinta e seis centavos), correspondentes a 31.476,5800 VRTE;
3.2.2 - Pagamento irregular de reajuste vencimental aos servidores públicos, no valor
a ser apurado pelo Controle Interno e, nos termos da Instrução Normativa TC
32/2014;
3.2.3 - Pagamento de gratificação de qualificação e gratificação de mestrado sem
amparo em lei específica. Valores a serem restituídos: R$ 218.026,57 (duzentos e
dezoito mil, vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a
82.005,95 VRTE;
3.2.4 - Aumento remuneratório decorrente de diminuição de carga horária realizada
sem amparo em lei específica. Valores a serem restituídos: R$ 300.078,91 (trezentos
mil, setenta e oito reais e noventa e um centavos), correspondentes a 115.587,2400
VRTE.
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3.3 – Em vista da impossibilidade de determinação do dano causado pelo pagamento
irregular de reajuste vencimental aos servidores públicos, sugere-se, ao Conselheiro
Relator que, configurada a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que
resultou em dano ao erário, como o previsto no Inciso IV do art. 1º da Instrução
Normativa 32/2014, determine, nos termos do art. 2º da mesma Instrução, ao atual
Presidente da Mesa e Controle Interno da Câmara Municipal de Laranja da Terra que
providenciem, antes da instauração da tomada de contas especial, a imediata
adoção das medidas administrativas necessárias para a quantificação do dano
aventado no item 2.2 desta ITC,

bem como a elisão destes no prazo de até 120

(cento e vinte) dias a contar da publicação desta Decisão;

Por meio do Parecer 07003/2017-2 o Ministério Público de Contas anuiu ao
posicionamento técnico.
Considerando que foi apresentada a Defesa/Justificativa 166/2018-6 e a Peça
Complementar 3047/2018-6, a então Relatora, por meio do Despacho 3433/2018-1,
retornou os autos à Área Técnica, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo já tinha deliberado acerca da inconstitucionalidade do artigo 4° da Lei n°
627/2011 e artigos 6° §6°, 8° §3° e 9° da Resolução n° 02/2011, com modulação dos
efeitos da decisão. Dessa forma, a SecexPrevidência procedeu à Manifestação Técnica
00609/2018-1, com a seguinte conclusão:
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte proposta de
encaminhamento:
3.1. Considerar prejudicada a análise dos Incidentes de Inconstitucionalidade
constantes da ITC 5601/2017-6 no tocante ao art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011,
do Município de Laranja da Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da resolução nº
02/2011, da Câmara municipal de Laranja da Terra/ES, conforme fundamentação
acima.
3.2. Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex nunc do Acórdão do
TJES, o ressarcimento do dano causado em razão das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4
da ITC 5601/2017-6.
3.3. Manter os demais termos da ITC 5601/2017-6.

O Ministério Público de Contas anuiu ao posicionamento técnico (Parecer 03961/20181.
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Por meio do Despacho 48157/2018-5, a então Relatora observou que na Instrução
Técnica Inicial n.º 00426/2017-1, não teria sido sugerida a citação do Sr. Vito Beno
Vervloet, nem sido, na Decisão n.º 02376/2017-1, da 1ª Câmara, deliberada acerca de
sua citação, mas apenas acerca de sua habilitação, na condição de terceiro
interessado. Enquanto isso, na Instrução Técnica Conclusiva nº 05601/2017-6, o
posicionamento do corpo técnico teria sido no sentido de atribuir-lhe responsabilidade
pelos

indícios

de

irregularidade

identificados,

inclusive

com

imputação

de

ressarcimento de valores ao erário. Dessa forma, encaminhou os autos à Área Técnica,
mais uma vez, para elaboração de Instrução Técnica Inicial que contemplasse o Sr.
Vito Beno Vervloet como responsável pelos indícios de irregularidade, a fim de
possibilitar posteriormente, a sua regular citação.
Dessa forma, a SecexPrevidência procedeu à Manifestação Técnica 00936/2018-7, por
meio da qual, após considerar que o § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil
traz a previsão de saneamento da ausência de citação no caso em que o réu ou
executado comparece ao processo, ou seja, confirma que tomou ciência do processo,
mesmo não tendo sido devidamente citado, e observar a existência, na Resolução
TCEES 261/2013, Regimento Interno desta Corte de Contas (art. 359, §4°), de regra
nesse sentido, assim fundamenta:
No presente caso, o Sr. Vito Beno Vervloet foi notificado como parte interessada, por
força da Instrução Técnica Inicial n° 426/2017-1, ocasião em que apresentou a
Defesa/Justificativa 741/2017-4, acompanhada da Peça Complementar 5435/2017-1,
as quais foram analisadas para fins da elaboração da Instrução Conclusiva.
Após sua responsabilização na Instrução Técnica Conclusiva 5601/2017-6, o Sr. Vito
Beno Vervloet tomou novamente ciência do processo na fase em que estava,
apresentando

a

Defesa/Justificativa

166/2018-6,

acompanhada

da

Peça

Complementar 3047/2018-6, com a seguinte introdução:
Vito Beno Vervloet, qualificado, nos autos da prestação de contas do Processo
TCEES: 671/2017, quanto a todos itens, considerando a CONCLUSÃO feita,
conforme dado o suposto indicativo de irregularidade apontada no INSTRUÇÃO
TÉCNICA CONCLUSIVA, objetivando não só prestar esclarecimentos mas também
garantir a celeridade processual e sobre tudo respeitar o princípio da economia
processual, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência (...)
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Recebida as justificativas do Responsável, a Relatora encaminhou os autos a esta
Secex Previdência para consideração dos fatos expostos, o que levou a elaboração
da Manifestação Técnica 609/2018-1 que, analisando a defesa do Sr. Vito Beno
Vervloet, alterou em parte os encaminhamentos sugeridos na ITC 5601/2017-6.
Ou seja, no caso em tela, não apenas o Sr. Vito Beno Vervloet, como por ele mes mo
afirmado, tomou ciência da ITI n° 426/2017-1, e da ITC 5601/2017-6 e veio aos autos
“objetivando não só prestar esclarecimentos mas também garantir a celeridade
processual”, como suas alegações de defesa e justificativas foram analisadas por
esta Corte de Contas na Manifestação Técnica 609/2018-1, não havendo que se
falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da contraditório.
Desta forma, não havendo que se falar em vício processual por ausência de citação,
por se tratar do caso previsto no art. 359, §4° do RITCEES, encontram-se os autos
sanados e completos para julgamento, sugerindo-se o prosseguimento do feito.

O Ministério Público de Contas anuiu ao posicionamento técnico (Parecer 05904/20186).
Na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, ocorrida em 29 de maio de 2019, o Sr. Vito
Beno Vervloet realizou sustentação oral, fazendo parte dos autos as notas taquigráficas
(evento 134 do e-TCEES), tendo sido juntando, posteriormente seus memoriais (evento
136 do e-TCEES). Também na 19ª Sessão Ordinária do Plenário, realizou sustentação
oral (notas taquigráficas – evento 137 do e-TCEES).
Por meio da Decisão 01294/2019-1, o Plenário desta Corte decidiu pela notificação do
Município de Laranja da Terra, na pessoa de seu Prefeito Municipal, para que no prazo
de 30 dias se manifestasse acerca da arguição de inconstitucionalidade do artigo 3º da
Lei Municipal 627/2011, tendo sido então apresentada por essa autoridade a
informação no sentido de ter sido o dispositivo em questão revogado pela Lei Municipal
853/2018, e não ter o Município interesse na demanda.
A Primeira Câmara, por meio da Decisão 02409/2019-8, submeteu o feito ao Plenário
quanto à constitucionalidade do dispositivo em questão.
É o breve relatório.
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VOTO
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente representação se fundamenta na suposta inconstitucionalidade de alguns
dispositivos legais e infralegais, a saber, artigos 3º e 4º da Lei Municipal 627/2011 e
Art. 9º, § 3º, incisos I e II da Resolução 02/2011, bem como de seu Anexo III. Após
análise dos termos da exordial, a SecexPrevidência apontou os seguintes indícios de
irregularidades:


Pagamento irregular de 100% de adicional de férias (item 4.1 da ITI
00426/2017-1).



Pagamento irregular de reajuste vencimental aos servidores públicos (item 4.2
da ITI 00426/2017-1).



Pagamento de gratificação de qualificação e gratificação de mestrado sem
amparo em lei específica (item 4.3 da ITI 00426/2017-1).



Aumento remuneratório decorrente de diminuição de carga horária realizada
sem amparo em lei específica (item 4.4 da ITI 00426/2017-1).

Todos os itens em questão guardam relação com dispositivos legais e regimentais que
supostamente estariam eivados de inconstitucionalidade. Portanto, tal questão, que
normalmente pode ser tratada como matéria prévia, será enfrentada em cada um dos
itens imputados.
2.2 DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Passa-se à análise dos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica
Inicial 00426/2017-1.
2.2.1 PAGAMENTO IRREGULAR DE 100% DE ADICIONAL DE FÉRIAS (ITEM 4.1
DA ITI 00426/2017-1)
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O presente indício de irregularidade consta do item 4.1 da ITI 00426/2017-1, tendo sido
posteriormente enfrentado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 05601/2017-6. Essa
última peça assim dispõe:
2.1 Pagamento irregular de 100% de adicional de férias.
Base legal: Artigo 37, XII da CF/88 e princípios da imoralidade e
razoabilidade.
Identificação
Responsável:

Presidente da Câmara Municipal de Laranja da

Terra/ES - Biênio 2011 – 2012 – ELCIO DORING
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 2013
– 2014 - JAIRO MAYER
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 20152016 - JUDAZIO SEIBEL

Conduta: Pagamento irregular de adicional de férias aos servidores da
Câmara Municipal no valor de 100% de acréscimo, quando a
Constituição Federal estabelece adicional mínimo de 1/3 (0,33%). Não
respeitando os princípios constitucionais que norteiam os atos
administrativos da moralidade, razoabilidade e primazia do interesse
público, ao efetivar pagamento exorbitante, feriu os artigos 37 caput da
CF, 32 da CEES e art. 2º da Lei 9.784/1999 e o inciso XII do art. 37 da
CF/88.
Nexo causal:

Ao efetuar pagamento de adicionais de férias em

100% da remuneração dos servidores, resultou em pagamentos
indevidos, os quais fogem dos padrões razoáveis e morais, ofendendo
diretamente o regramento principiológico do art. 37 caput da CF/88 e
art. 2º da Lei 9.784/1999 e o inciso XII do art. 37 da CF/88.

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: DA5D3-DC73E-72453

ACÓRDÃO T C-1481/2019
lc/fbc

Corroborada a Inconstitucionalidade do art. 3º da lei 627/2011, por
afronta ao princípio da razoabilidade bem como por ausência de
competência da Mesa da Câmara Municipal de iniciar processo
legislativo para tratar de Regime Jurídico de Servidor Público, tem -se
por irregular a despesa dela decorrente.

Defesas Apresentadas:

Jovercino Klemes:
Pois bem, das considerações apresentadas na Decisão em comento,
com esteio na Instrução Técnica igualmente aqui debatida, temos a
dizer, inicialmente, que esta Câmara de Vereadores já segue, desde a
decisão monocrática a suspensão dos pagamentos de 100% de
adicional de férias, não concedeu a reposição automática, bem como
cortou as gratificações que tanto incharam as contas públicas do Poder
Municipal Laranjense.

Elcio Doring, Vito Beno Vervloet e Veruska Pedro:
Argumentam que a Constituição Federal estabeleceu como Direito
Social, o adicional de férias de no mínimo um terço. Que, por
consequência, estabelecer um percentual acima do mínimo não implica
em irregularidade.

Jairo Mayer
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito das irregularidades
apontadas, cumpre-nos informar que o Responsável foi presidente
da Câmara no biênio 2013/2014, ou seja, assumiu a presidência
da Câmara após a edição das normatizações objeto de análise
por parte desta Corte de Contas.
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Ademais, insta frisar que o responsável é lavrador, atualmente
realiza o comercio de aves junto ao CEASA-ES, tendo como grau
de instrução o ensino fundamental completo, portanto não possuía,
como ainda não possui, grau de instrução suficiente para entender o
conteúdo e a ilegalidade das normas aqui discutidas.
A Lei Municipal que prevê o pagamento de adicional de férias
correspondente a 100% do vencimento do servidor, bem como do
reajuste salarial foi editada em 16 de dezembro de 2011, período
muito anterior a gestão do responsável. Desta forma, deve-se levar em
consideração que o responsável somente manteve o que já estava
estabelecido em lei vigente, sendo que nunca recebeu instrução
jurídica quanto a ilegalidade do pagamento.
No presente caso, a responsabilidade pelos pagamentos realizados
devem recair tão somente nos responsáveis pela edição da lei, ou
seja, do então gestor Sr. Elcio Doring, visto ter sido o mesmo que
apresentou

o

projeto de Lei e o colocou em votação, com

parecer jurídico favorável das Comissões da Câmara, bem como do
Procurador Jurídico, Sr. Vito Beno Vervloet..
O Responsável não tinha condições de verificar a legalidade do
pagamento dos adicionais bem como da revisão dos vencimentos, visto
que toda a análise jurídica das leis da Câmara Municipal passava pelo
crivo do Procurador Geral. Ou seja, ao emitir parecer jurídico
favorável à legalidade do projeto de Lei que prevê as vantagens
aqui discutidas, induziu o responsável a efetuar os pagamentos de
forma irregular.
Desta forma, caso

este

Tribunal

entenda pela ilegalidade dos

pagamentos, que a responsabilidade do ressarcimento recaia sobre o
responsável pela edição da Lei, e não dos gestores que herdaram a
ilegalidade.
Novamente, deve-se levar em consideração que o responsável
nunca agiu de má fé, somente cumpriu o que determinava a
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legislação

vigente, motivo

pelo

qual, requer o afastamento da

irregularidade.

Judazio Seibel:
Assim,

diante

de

todo

o

exposto,

requer-se,

desde

já,

o

reconhecimento da ilegitimidade passiva do defendente para compor o
polo passivo no bojo dos autos, devendo o Egrégio Tribunal de Contas
reconhecer essa situação em concreto, seja pela ausência de culpa em
sentido amplo, seja pela presença inconteste de uma excludente de
ilicitude, seja, por fim, pela ausência de culpabilidade do agente que
pautou sua atuação como ordenador apenas no cumprimento da lei.
Como se vê, o abono de férias é fixado no patamar mínimo de um
terço, o que não exclui a sua fixação em patamar superior por lei
infraconstitucional.
Assim, ainda que possa ser considerado como incomum, não há
inconstitucionalidade na norma municipal que fixou o abono de férias
no patamar de 100% do vencimento do cargo.
Por conseguinte, os pagamentos realizados foram derivados de norma
constitucional e, como tal, foram adequados à legislação de regência.
Foram, portanto, regulares. Requer-se o afastamento do indicativo de
irregularidade.

Análise:
Conforme

discutido

no

incidente

de

inconstitucionalidade,

o

estabelecimento de abono de férias diferenciado para os servidores do
legislativo municipal, além de inobservar ao princípio da razoabilidade,
implica na inconstitucionalidade em função de ser de competência
exclusiva do Executivo Municipal, a iniciativa de lei que envolva matéria
que verse sobre Regime Jurídico dos Servidores Públicos, nos termos
da alínea “c” do Inciso II do Art. 61 CF/88, por simetria.
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Assim, restou configurada a responsabilidade do senhor Elcio Doring –
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Laranja da Terra
pela iniciativa e promulgação de lei que tratou de matéria para a qual
falecia competência para tanto.
Entendemos, também, haver responsabilidade solidária do senhor Dr.
Vito Beno Vervloet – Assessor Jurídico da Câmara Municipal de
Laranja da Terra posto que se manifestou favoravelmente à derrubada
do Veto aposto pelo Executivo Municipal em arrepio às disposições
constitucionais.
Segundo os levantamentos procedidos, a majoração do adicional de
férias importou nos seguintes prejuízos ao erário municipal:

Resumo dos Valores Passíveis de Ressarcimento
Responsáveis
Solidários
Ano
Total
VRTE
2011
R$ 3.214,67 1.522,3100
2012
R$ 10.022,24 4.436,7800
2013
R$ 13.660,39 5.734,8400
Elcio Doring e
2014
R$ 15.252,28 6.050,0900
Vito Beno Vervloet
2015
R$ 16.999,31 6.326,2600
2016
R$ 21.877,47 7.406,3000
Total
R$ 81.026,36 31.476,5800
Fonte: Apendice 217/2017

Quanto a responsabilidade atribuída aos senhores Jairo Mayer e
Judazio Seibel entendemos afastada posto que efetuaram os
pagamentos com base em dispositivos que acreditavam válidos.
Tampouco se pode exigir ressarcimento dos demais servidores posto
que a Suprema Corte firmou jurisprudência 1 no sentido de que a
verificação de ilegalidade no pagamento de determinada vantagem não
obriga a devolução dos valores recebidos de boa-fé, atendidos os
demais requisitos.
1

A reposição ao erário não se impõe quando presentes, de modo concomitante, os seguintes requisitos:. 1- boa-fé do servidor ou beneficiário; 2ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência na vantagem impugnada; 3 - existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; E. 4 interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (ST F- Pleno- MS nº: 256.641/DF- Relator Ministro Eros Grau- DJU:
22/2/2008)
Vide ST J, REsp 1.644.560, DJe 24/04/2017.
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O presente indício de irregularidade, que se refere a pagamento irregular de adicional
de férias, teve por esteio o artigo 3º da Lei Municipal 627/2011. Primeiramente, observo
que não foi proposta junto ao Tribunal de Justiça do Estado ação direta questionando
sua inconstitucionalidade, conforme informa o ofício OF/PJGLT/Nº 115/2017, da
Promotoria de Justiça Geral de Laranja da Terra/ES, que encaminhou ao legislativo
local cópia de decisão tomada pelo Ministério Público do Estado, no bojo da Notícia de
Fato nº 2017.0007.5359-48, por ter considerado possível a fixação do adicional em
patamar superior ao terço expresso no art. 7º, XVII da Constituição Federal.
Dando continuidade, a redação do artigo 3º da Lei Municipal 627/2011 é, ou melhor,
era, a seguinte:
Artigo 3°. Os funcionários terão direito a férias com o adicional no
percentual de 100%, décimo terceiro salário e outros direitos
garantidos por lei.

Ocorre que o referido dispositivo foi revogado pela Lei Municipal 853/2018. Dessa
forma, apesar de se ter instaurado incidente para a sua análise, entendo que não há
interesse processual na sua continuidade. Explico:
Primeiramente, o fato de um dispositivo legal ter sido revogado, não impede que se
analise sua congruência ou não com a Lei Maior. Isso se o dispositivo revogado tiver
gerado efeito, e, no presente caso, gerou, já que houve pagamentos com base nele.
Como consequência da análise, caso esta Corte chegasse a se pronunciar no sentido
de ser o dispositivo inconstitucional, não haveria como consequência a sua retirada do
mundo jurídico, diante da sua já revogação. Aliás, mesmo não revogado, os Tribunais
de Contas não possuem poderes para declarar uma norma inconstitucional, mas
apenas o de afastá-la no caso concreto.
Assim, a única consequência seria o ressarcimento em decorrência dos pagamentos
efetivados com estribo em norma inconstitucional.
Entretanto,

para

que

isso

fosse

possível,

seria

necessário,

além

da

inconstitucionalidade da norma, a comprovação de que o agente público ordenador da
despesa, ou mesmo o seu beneficiário, tivesse agido de má-fé. Não consta dos autos
nada que denote que os pagamentos realizados com base no art. 3º da Lei
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Complementar 627/2011 foram eivados de má-fé. Lembre-se que se respaldaram em
lei aprovada.
Na ausência desse elemento, não teríamos qualquer consequência nessa análise.
Assim, afasto a irregularidade, considerando que os pagamentos foram realizados com
base em lei, não se denotando, no presente caso, má-fé, afastando, por consequência,
o ressarcimento ao erário, e considero a análise quanto à sua inconstitucionalidade
prejudicada, por ausência de interesse processual.
2.2.2

PAGAMENTO

IRREGULAR

DE

REAJUSTE

VENCIMENTAL

AOS

SERVIDORES PÚBLICOS (ITEM 4.2 DA ITI 00426/2017-1)
O presente indício de irregularidade consta do item 4.2 da ITI 00426/2017-1, tendo sido
posteriormente enfrentado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 05601/2017-6. Essa
última peça assim dispõe:

-ITC 05601/2017-6
2.2 Pagamento irregular de reajuste vencimental aos servidores
públicos
Base legal: Artigos 37, X, 51, IV e 52, XIII da CF/88 e Súmula
Vinculante 04 do STF
Responsáveis:
Identificação:

Presidente da Câmara Municipal de Laranja da

Terra/ES - Biênio 2011 – 2012 – ELCIO DORING
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 2013
– 2014 - JAIRO MAYER
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 20152016 - JUDAZIO SEIBEL
Conduta: Pagar os vencimentos dos servidores com acréscimos
automáticos decorrentes da variação do salário mínimo, vinculando
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estes à data do reajuste e percentual a ser concedido, sem demonstrar
motivação, interesse público e razoabilidade em sua fixação somada à
ausência de lei especifica para aumento dos vencimentos dos
servidores do Legislativo.
Nexo

causal:

Ao

efetuar

pagamento

dos

vencimentos

dos

servidores com acréscimos automáticos decorrentes da variação
do salário mínimo, com vinculação de data e percentual sem
previsão em lei específica, resultou em pagamentos indevidos, os
quais fogem dos padrões razoáveis e morais, ofendendo diretamente o
regramento principiológico do art. 37 da CF/88 e artigos 37, X, 51, IV e
52, XIII da CF/88 e Súmula Vinculante 04 do STF.

Corroborada a Inconstitucionalidade do art. 4º da lei 627/2011 por
ausência de competência da Mesa da Câmara Municipal de iniciar
processo legislativo com o objetivo de equiparar o índice de revisão
geral de anual de remunerações e subsídios à variação concedida ao
salário mínimo nacional, bem como a fixação de data base em
desacordo com a estabelecida por lei municipal.

Defesas Apresentadas:
Jovercino Klemes:

Pois bem, das considerações apresentadas na Decisão em comento,
com esteio na Instrução Técnica igualmente aqui debatida, temos a
dizer, inicialmente, que esta Câmara de Vereadores já segue, desde a
decisão monocrática a suspensão dos pagamentos de 100% de
adicional de férias, não concedeu a reposição automática, bem como
cortou as gratificações que tanto incharam as contas públicas do Poder
Municipal Laranjense.

Elcio Doring, Vito Beno Vervloet e Veruska Pedro:
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Embora exista o dispositivo mencionado pela Técnica, o artigo 4° da
Lei

627/2011, quadra

anteriormente,

em

registrar

momento

que

conforme

sustentamos

algum ocorreu qualquer reajuste

automático, pois todas as fixações das remunerações dos servidores
sempre foram feitas por lei específica.
A primeira fixação da remuneração dos servidores ocorreu através da
lei 627/2011.
A última vez feita foi no ano de 2015, quando foi editada a Lei n°.
777/2015,

que dirimiu todas as remunerações dos servidores, que

alterou todos os incisos do artigo 2° da Lei n° 627/2011.
Nisso vemos que não há que se falar em irregularidade e muito
menos em inconstitucionalidade do artigo 4°, da Lei n° 627/2011.
Não se

trata

Constituição,

de vinculação do
mas

sim

da

salário

realização

mínimo
do

proibido

pela

índice que deve ser

observado até por força do inciso V, do artigo 2°, da Lei n°
10.331/2001, que regulamenta o inciso X, do artigo 37, da Constituição
Federal.

Jairo Mayer
A Lei Municipal que prevê o pagamento de adicional de férias correspondente
a 100% do vencimento do servidor, bem como do reajuste salarial foi editada
em 16 de dezembro de 2011, período muito anterior a gestão do responsável.
Desta forma, deve-se levar em consideração que o responsável somente
manteve o que já estava estabelecido em lei vigente, sendo que nunca
recebeu instrução jurídica quanto a ilegalidade do pagamento.
No presente caso, a responsabilidade pelos pagamentos realizados
devem recair tão somente nos responsáveis pela edição da lei, ou seja, do
então gestor Sr. Elcio Doring, visto

ter sido o mesmo que apresentou o

projeto de Lei e o colocou em votação, com parecer jurídico favorável das
Comissões da Câmara, bem como do Procurador Jurídico, Sr. Vito Beno
Vervloet.
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Novamente, deve-se levar em consideração que o responsável nunca
agiu de má fé, somente cumpriu o que determinava a legislação
vigente, motivo pelo qual, requer o afastamento da irregularidade.

Judazio Seibel:
De fato, prevalece o entendimento da impossibilidade do salário
mínimo ser usado como indexador ou base de cálculo para fins de
concessão de vantagem a servidor público ou empregado.
Ocorre, todavia, nesse ponto, que quadra registrar que a lei foi
aprovada em 2011,

muito antes,

portanto, do período em que o

defendente assumiu o cargo de Presidente do Legislativo, no biênio
2015-2016. Nessa linha, consoante suscitado em sede de preliminar,
o defendente· não deu causa direta à

imputação,

atuando,

em

verdade, apenas como ordenador de despesas que, a priori, limitase ao estrito cumprimento da lei.
No mais, ainda que se admita que o pagamento possa ser tido
por irregular, é de rigor que essa Corte de Contas module os
efeitos da decisão no sentido de afastar o ressarcimento de valores
que foram pagos na estrita ótica da boa fé pelo defendente, então na
qualidade de ordenador de despesas. E, ainda, se for o caso, admita
no polo passivo os eventuais beneficiários com a percepção das
parcelas ditas como irregulares.

Análise:
Conforme discutido no incidente de inconstitucionalidade, o artigo 4º da
Lei

n°

627/2011,

estabeleceu,

em

arrepio

ao

disposto

constitucionalmente, um mecanismo de revisão geral anual de
remuneração somente para dos servidores do Legislativo Municipal,
bem como vinculou o índice destes reajustes àqueles porventura
concedidos pelo Executivo Federal ao salário mínimo nacional.
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Ainda que a cada ano tenha sido editada uma lei alterando os
vencimentos (via de regra) com base no artigo 4º da Lei n° 627/2011,
tal procedimento viola diversos dispositivos, dentre os quais o Inciso X
do art. 37 da Constituição Federal tendo em vista que fixa data base
diferenciada daquela prevista em lei municipal, bem como os índices
de reajustes.
Constatada a aplicação do mecanismo previsto no artigo 4º da Lei n°
627/2011, seja mediante as Portarias da Presidência nºs 01/2012 e
01/2013, seja mediante a edição das Leis 681/2013, 703/2013,
741/2014 e 777/2015, restou configurada a realização de revisão geral
anual, em data e índices distintos daqueles definidos em leis de
iniciativa do Executivo Municipal (Lei 650/2012, com vigência a partir
de maio/2012; 675/2013, com vigência a partir de maio/2013;
722/2014, com vigência a partir de maio/2014; 755/2015, com vigência
a partir de maio/2015).
Assim, restou configurada a responsabilidade do senhor Elcio Doring –
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Laranja da Terra
pela iniciativa e promulgação de lei que tratou de matéria para a qual
falecia competência para tanto, bem como estabeleceu mecanismo de
revisão Geral Anual, em desacordo com determinação constitucional.
Entendemos, também, haver responsabilidade solidária do senhor Dr.
Vito Beno Vervloet – Assessor Jurídico da Câmara Municipal de
Laranja da Terra posto que é o Procurador da Câmara Municipal e foi o
responsável por pareceres jurídicos sobre matérias que tramitaram
pela Casa Legislativa.
Segundo os levantamentos procedidos, o deslocamento da data base
bem como a aplicação de índices diversos dos estabelecidos pelo
Executivo Municipal importou em dano ao erário municipal.
Contudo, considerando-se que os autos não fornecem informações
suficientes para cálculo do valor a ser restituído ao erário, torna-se

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: DA5D3-DC73E-72453

ACÓRDÃO T C-1481/2019
lc/fbc

necessário a determinação ao atual Presidente e ao responsável pelo
Controle Interno da Câmara Municipal de Laranja da Terra que adotem
as medidas administrativas necessárias para a quantificação do dano
aventado neste item 2.2, nos termos do Art. 2º da Instrução Normativa
32/2014.
A

apuração

dos

valores

pagos

indevidamente

implica

no

reprocessamento das folhas de pagamentos, a partir do exercício de
2012, desconsiderando os valores concedidos indevidamente pelo
Poder Legislativo mediante as Portarias da Presidência nºs 01/2012 e
01/2013, e as Leis 681/2013, 703/2013, 741/2014 e 777/2015 e
aplicando os índices de revisão concedidos pelo Executivo Municipal
mediante as leis nºs 650/2012, 675/2013, 722/2014 e 755/201. Assim,
apurados os valores devidos, tornar-se-á possível a apuração dos
pagamentos indevidos mediante a subtração desses valores devidos
daqueles efetivamente pagos.
O resumo deve ser apresentado segundo o modelo abaixo:
[...]
Quanto a responsabilidade atribuída aos senhores Jairo Mayer e
Judazio Seibel entendemos afastada posto que efetuaram os
pagamentos com base em dispositivos que acreditavam válidos.
Tampouco se pode exigir ressarcimento dos demais servidores posto
que a Suprema Corte firmou jurisprudência

no sentido de que a

verificação de ilegalidade no pagamento de determinada vantagem não
obriga a devolução dos valores recebidos de boa-fé, atendidos os
demais requisitos.
Após a confecção dessa ITC, a Área Técnica mais uma vez manifestou-se nos autos,
por meio da Manifestação Técnica 00609/2018-1, por meio da qual, após invocar
decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no bojo da Ação
de

Inconstitucionalidade

n°

0012671-66.2017.8.08.0000,
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inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Municipal 627/2011, mas confere efeitos ex
nunc, sugere a seguinte proposta de encaminhamento:

3.1.

Considerar

prejudicada

a

análise

dos

Incidentes

de

Inconstitucionalidade constantes da ITC 5601/2017-6 no tocante ao
art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do Município de Laranja da
Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da resolução nº 02/2011, da
Câmara municipal de Laranja da Terra/ES, conforme fundamentação
acima.
3.2. Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex
nunc do Acórdão do TJES, o ressarcimento do dano causado em
razão das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC 5601/2017-6.
3.3. Manter os demais termos da ITC 5601/2017-6.
(grifamos)

Pois bem.
Assiste razão ao representante ao defender a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei
Municipal 627/2011, inconstitucionalidade essa que foi afirmada em sede de Ação de
Inconstitucionalidade (nº 0012671-66.2017.8.08.0000) pelo Pleno do Tribunal de
Justiça deste Estado. Abaixo, transcrevemos trecho da ementa do julgado:
1 O art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do Município de Laranja da
Terra/ES, ao vincular expressamente o reajuste salarial de servidores
públicos

municipais

ao

aumento

do

salário

mínimo, indica

incompatibilidade com o que dispõe o art. 32, XIV, da Constituição
Estadual. A propósito, a Sumula Vinculante nº 04, do STF, publicada
no DJe daquela Corte Superior ainda em junho de 2008, descreve
que [...]o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado[...] .
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Apesar da inconstitucionalidade do dispositivo, foi conferido pelo decisum acima
mencionado efeitos ex nunc, o que é autorizado pelo artigo 27 da Lei Federal nº
9.868/99.
Assim, considerando que o indício de irregularidade em questão se refere
expressamente a “pagamento irregular”, e esse se deu com base em lei, cuja
declaração de inconstitucionalidade não surtiu efeitos quando da época desses
pagamentos, já que a ação de inconstitucionalidade conferiu efeitos ex nunc ao
decidido, afasto a irregularidade, e respectivos ressarcimentos.
2.2.3 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE
MESTRADO SEM AMPARO EM LEI ESPECÍFICA (ITEM 4.3 DA ITI 00426/2017-1)
O presente indício de irregularidade consta do item 4.3 da ITI 00426/2017-1, tendo sido
posteriormente enfrentado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 05601/2017-6. Essa
última peça assim dispõe:
-ITC 05601/2017-6

2.3 Pagamento de gratificação de qualificação e gratificação de
mestrado sem amparo em lei específica
Base legal: Arts. 37, caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63,
parágrafo único, I e 154, II da Constituição Estadual e 30, VIII da
Lei Orgânica do Município (LOM)
Responsáveis
Identificação: Presidente da Câmara Municipal de Laranja da
Terra/ES - Biênio 2011 – 2012 – ELCIO DORING
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 2013
– 2014 - JAIRO MAYER
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 20152016 - JUDAZIO SEIBEL

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: DA5D3-DC73E-72453

ACÓRDÃO T C-1481/2019
lc/fbc

Conduta: Autorizar o pagamento de gratificação de qualificação sem
previsão em lei específica, desrespeitando o princípio da legalidade e
os artigos 37, caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63, parágrafo
único, I e 154, II da Constituição Estadual e 30, VIII da Lei Orgânica do
Município.
Nexo causal:

Ao efetuar pagamento de gratificações criadas por

Resolução da Câmara Municipal sem que houvesse lei específica
concedendo aumento vencimental, resultou em pagamentos indevidos,
ofendendo diretamente o princípio da legalidade e os artigos 37, caput
e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63, parágrafo único, I e 154, II da
Constituição Estadual e 30, VIII da Lei Orgânica do Município.
Corroborada a Inconstitucionalidade da criação de

gratificação de

qualificação sem a edição de lei específica, desrespeitando ao princípio
da legalidade e aos artigos 37, caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art.
63, parágrafo único, I e 154, II da Constituição Estadual e 30, VIII da
Lei Orgânica do Município, tem-se por irregular a despesa dela
decorrente e devido o seu ressarcimento.
Defesas Apresentadas:
Elcio Doring:
Conforme exaustivamente já demonstramos a Resolução é legislativa,
e, portanto é uma lei específica para o seu fim, e a gratificação
pode

ser

criada

por

resolução, uma

vez que

se

trata

de

autonomia de poder e de sua gestão, sobretudo dispor sobre sua
organização,

funcionamento,

policia, criação, transformação

ou

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços.

E

registramos que a mesma cuidou de fixar uma porcentagem dos
vencimentos básicos do cargo fixados na Lei 627/2011 e suas
atualizações posteriores, feitas a cada ano para a readequação da
remuneração dos servidores.
Pode se até questionar o instrumento legal de fixar a retribuição,
contudo, certamente, isso é diferente da sua criação.
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Afere-se

que

a

intenção

do

legislador

foi

de

retribuir

a

gratificação, foi fixado por uma Resolução Legislativa e decidido
por um plenário. O que o GESTOR fez foi apenas realizar o
cumprimento da ordem legal.
Diante disso, se por uma questão de entendimento se entender
que a retribuição para as gratificações foram fixadas por instrumento
não hábil para tanto, não há que se falar em restituição ao erário,
seja por servidor, seja pelo gestor, uma vez que está claro que
não houve a intenção em se lesar o erário em momento algum, ao
contrário, o que se pretendeu foi
também

a valorização dos servidores, e

imprimir o desejo da busca pelo conhecimento, o que é

extremamente importante para o setor público, que via de regra não
investe em seus servidores no sentido de incentivar os mesmos a se
aprimorarem

profissionalmente,

porque

geralmente

não

há

qualquer retribuição para isso.
Jairo Mayer
Aqui novamente temos que enfatizar o fato que o responsável mais
uma vez herdou um problema criado pela gestão anterior.
Ou seja, o Sr. Jairo Mayer não foi responsável pela edição da
Resolução, tão somente cumpriu o que já vinha sendo pago, com base
em norma vigente.
É de conhecimento de todos os servidores da câmara, que a
Resolução em estudo foi apresentada pela Mesa Diretora, que tinha
como Presidente o Sr. Élcio Doring. Conforme se falava nas
dependências da Câmara o Projeto de Resolução foi Lido, Explicado e
Defendido pelo Procurador e Assessor Jurídico, Sr. Vito Beno.
O art. 9º da Resolução prevê o pagamento de gratificação de
qualificação para os ocupantes dos cargos da área técnica jurídica ou
contábil, ou outro cargo que exija curso superior.
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Da mesma forma, a Resolução prevê carga horária para o Cargo
de Procurador e Assessor Jurídico de 15 (quinze) horas semanais,
contrariando norma anterior que previa jornada de trabalho de 30
(trinta) horas semanais.
Aqui nota-se claramente, que o Procurador Geral “advogou” em causa
própria, visto que foi o maior beneficiário dos pagamentos em debate,
sendo que o mesmo realizou a defesa da legalidade da Resolução, o
que pode facilmente ser verificado junto aos vereadores da época.
Mais uma vez o responsável não tinha condições de verificar a
legalidade de seus atos, visto que todos os atos legislativos passavam
pelo crivo do Procurador, não tendo este se manifestado quanto a
ilegalidade da Resolução nº 02/2011.
Desta forma, caso este Tribunal entenda pela ilegalidade dos
pagamentos, que a responsabilidade do ressarcimento recaia sobre
os responsáveis pela edição da Resolução, e não dos gestores que
herdaram a ilegalidade.
Novamente, deve-se levar em consideração que o responsável
nunca agiu de má fé, somente cumpriu o que determinava a
legislação

vigente, motivo

pelo

qual, requer o afastamento da

irregularidade.
Judazio Seibel
Em que pese a ausência de lei específica no caso sob exame, o
apontamento de irregularidade é passível de controvérsia.
Com

efeito,

é

cinzenta

a

área

em

que

pode

haver

o

disciplinamento por Resolução no âmbito do Poder Legislativo,
podendo

ser

admitido,

no

caso concreto,

que

a norma

em

comento regrava matéria interna corporis e, como tal, legítima.
Ocorre, todavia, nesse ponto, que quadra registrar que a lei foi
aprovada

em 2011, muito antes,
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defendente assumiu o cargo de Presidente do Legislativo, no biênio
2015-2016.
Nessa

linha,

consoante suscitado em

sede de preliminar, o

defendente não deu causa direta à imputação, atuando, em verdade,
apenas como ordenador de despesas que, a priori, limita-se ao
estrito cumprimento da lei.
A referida lei municipal encontrava-se válida e vigente na ocasião,
não cabendo ao ordenador de despesas outra providência senão
a sua estrita observância.
Análise:
O argumento central das defesas apresentadas é de que, por se tratar
de questão interna corporis e de organização interna, a Resolução
seria o diploma indicado para tal, portanto, as gratificações criadas e
pagas, estariam de acordo com a Constituição Federal.
Em que pese a utilização de Resolução por parte do Poder Legislativo
Nacional para regular as relações entre aquele Poder e seus
servidores, inclusive fixando-lhes remuneração, após a promulgação da
Emenda Constitucional 19 estabeleceu-se a necessidade da edição de
lei específica para a fixação de remunerações (Arts. 51 e 52 da
Constituição Federal). Se, ainda assim restassem dúvidas quanto à
necessidade de lei específica nos casos em que são criadas despesas
de cunho continuado para a Administração Pública, o artigo 15 da Lei
Complementar 101/00 sepulta de vez qualquer outra interpretação
senão a obrigatoriedade de edição de lei para a criação de qualquer
despesa pública, senão vejamos:
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação
que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
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Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito
genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não
sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos,
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada
irrelevante, nos

termos

em que dispuser a lei de diretrizes

orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras;
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II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do
art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o
caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do
art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará
as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do
art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de
receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas,
sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes
da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no § ºo não se aplica às despesas destinadas ao
serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de
que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
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§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela
criada por prazo determinado.
Concluiu-se, portanto, pela irregularidade do pagamento de gratificações de
qualificação e de mestrado sem amparo em lei específica.
Assim, restou configurada a responsabilidade do senhor Elcio Doring –
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Laranja da Terra
pela iniciativa e promulgação de Resolução que tratou de despesa
pública referente a criação de gratificação de qualificação e de
mestrado em desacordo com determinação constitucional e legal como
acima discutido
Entendemos, também, haver responsabilidade solidária do senhor Dr.
Vito Beno Vervloet – Assessor Jurídico da Câmara Municipal de
Laranja da Terra posto que é o Procurador da Câmara Municipal e
responsável por pareceres jurídicos sobre matérias que tramitam pela
Casa Legislativa, bem como o maior beneficiário das gratificações
estabelecidas.
Segundo os levantamentos procedidos, foram pagos, a título de
Gratificação de Qualificação e de Mestrado os seguintes valores tidos
prejuízo ao erário municipal:
RESUMO VALORES PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO
RESPONSAVEIS
SOLIDÁRIOS

ANO

TOTAL

2011

TOTAL EM VRTE
0,00

ELCIO DORING

VITO BENO VERVLOET

2012 R$

17.944,08

7.943,72

2013 R$

30.312,75

12.725,76

2014 R$

40.758,90

16.167,75

2015 R$

44.345,73

16.503,19

2016 R$

84.675,11

28.665,53
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Quanto a responsabilidade atribuída aos senhores Jairo Mayer e
Judazio Seibel entendemos afastada posto que efetuaram os
pagamentos com base em dispositivos que acreditavam válidos.
Tampouco se pode exigir ressarcimento dos demais servidores posto
que a Suprema Corte firmou jurisprudência

no sentido de que a

verificação de ilegalidade no pagamento de determinada vantagem não
obriga a devolução dos valores recebidos de boa-fé, atendidos os
demais requisitos.

Após a confecção dessa ITC, a Área Técnica mais uma vez manifestou-se nos autos,
por meio da Manifestação Técnica 00609/2018-1, por meio da qual, após invocar
decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no bojo da Ação
de

Inconstitucionalidade

n°

0012671-66.2017.8.08.0000,

que

reconhece

a

inconstitucionalidade do artigo 9º, § 3º, I e II da Resolução nº 02/2011, mas confere
efeitos ex nunc, sugere a seguinte proposta de encaminhamento:

3.1.

Considerar

prejudicada

a

análise

dos

Incidentes

de

Inconstitucionalidade constantes da ITC 5601/2017-6 no tocante ao
art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do Município de Laranja da
Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da resolução nº 02/2011, da
Câmara municipal de Laranja da Terra/ES, conforme fundamentação
acima.
3.2. Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex
nunc do Acórdão do TJES, o ressarcimento do dano causado em
razão das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4 da ITC 5601/2017-6.
3.3. Manter os demais termos da ITC 5601/2017-6.
(grifamos)
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Pois bem.
Assiste razão ao representante ao defender a inconstitucionalidade do art. 9º, §3º, I e II,
da

Resolução

nº

02/2011

da

Câmara

municipal de

Laranja

da

Terra/ES,

inconstitucionalidade essa que foi afirmada em sede de Ação de Inconstitucionalidade
(nº 0012671-66.2017.8.08.0000) pelo Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado.
Abaixo, transcrevemos trecho da ementa do julgado:
2 De acordo com o art. 32, XVI, da CE, a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o § 3º, do art. 38, somente poderão
ser fixados ou alterados por norma específica [...] (grifos e negritos
não originais). Entretanto, após o advento da dita EC nº 19/98,
especificamente no que importa à hipótese dos autos, o art. 51, IV, da
CF, passou a descrever que compete privativamente à Câmara dos
Deputados: [...] - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração , observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias; (grifos e negritos não originais)
3 A Constituição Federal consagra o princípio da simetria, pelo qual
ficam os entes federados obrigados a guardar coerência também ao
modelo federal em matéria relativa aos preceitos do funcionalismo
público, dentre os quais consta a garantia de justa remuneração, com
revisão geral anual, que somente pode ser fixada ou alterada por lei
específica (art. 37, X, da CF/88). Assim, a norma específica descrita
pelo art. 32, XVI, da CE para a fixação ou alteração das parcelas
remuneratórias do funcionalismo público Estadual e Municipal, só pode
ser compreendida como sendo lei em sentido estrito, tal como
determina a CF/88, em seu art. 37, X.
4 Afinal, com base no modelo federal de normatização dos
vencimentos dos servidores públicos, não se demonstra razoável
conceber uma mitigação do comando principiológico em comento,
notadamente pela flagrante distinção entre o processo legislativo para
a elaboração de uma lei específica e de uma resolução.
5 Pedido inicial julgado procedente, de maneira a reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do
Município de Laranja da Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da
resolução nº 02/2011, da Câmara municipal de Laranja da Terra/ES,
confirmando a liminar ao seu tempo deferida e conferindo efeito ex
nunc , nos termos do permissivo contido no art. 27, da Lei Federal nº
9868/99, em virtude da repercussão da decisão nos vencimentos de
servidores municipais nos moldes das normas ora debeladas, enquanto
vigentes.
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Apesar da inconstitucionalidade do dispositivo, foi conferido pelo decisum acima
mencionado efeitos ex nunc, o que é autorizado pelo artigo 27 da Lei Federal nº
9.868/99.
Assim, considerando que o indício de irregularidade em questão se refere
expressamente a “pagamento”, e esse se deu com base em resolução, cuja declaração
de inconstitucionalidade não surtiu efeitos quando da época desses pagamentos, já
que a ação de inconstitucionalidade conferiu efeitos ex nunc ao decidido, afasto a
irregularidade, e respectivos ressarcimentos.
2.2.4 AUMENTO REMUNERATÓRIO DECORRENTE DE DIMINUIÇÃO DE CARGA
HORÁRIA REALIZADA SEM AMPARO EM LEI ESPECÍFICA (ITEM 4.4 DA ITI
00426/2017-1)
O presente indício de irregularidade consta do item 4.4 da ITI 00426/2017-1, tendo sido
posteriormente enfrentado pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 05601/2017-6. Essa
última peça assim dispõe:
2.4 Aumento remuneratório decorrente de diminuição de carga
horária realizada sem amparo em lei específica.
Base legal: Artigos 37, caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63,
parágrafo único, I e 154, II da Constituição Estadual e 30, VIII da
Lei Orgânica do Município.
Responsáveis
Identificação: Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES
- Biênio 2011 – 2012 – ELCIO DORING
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 2013
– 2014 - JAIRO MAYER
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES - Biênio 2015
-2016 - JUDAZIO SEIBEL
Conduta: Autorizar o pagamento de mesmo vencimento após redução
da carga horária de trabalho modificada por resolução da Câmara,
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resultando em aumento de remuneração sem previsão em lei
específica, desrespeitando o princípio da legalidade e os artigos 37,
caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63, parágrafo único, I e 154, II
da Constituição Estadual e 30, VIII da Lei Orgânica do Município.
Nexo causal:

Ao efetuar pagamento de vencimentos a servidores

ciente da redução de carga horária de trabalho implementada por
resolução, concedeu indevidamente aumento de vencimentos sem que
houvesse lei específica, ofendendo diretamente o princípio da
legalidade e os artigos 37, caput e X c/c 51, IV e 52, XIII da CF, art. 63,
parágrafo único, I e 154, II da Constituição Estadual e 30, VIII da Lei
Orgânica do Município.
Autorizar o pagamento de mesmo vencimento após redução da carga
horária de trabalho modificada por resolução da Câmara, resultando
em aumento de remuneração sem previsão em lei específica,
desrespeitando o princípio da legalidade e os artigos 37, caput e X c/c
51, IV e 52, XIII da CF, art. 63, parágrafo único, I e 154, II da
Constituição Estadual e 30, VIII da Lei Orgânica do Município.
Defesas apresentadas:
Elcio Doring
Nesse tópico faz alusão a carga horária do procurador de 15
horas

semanais dizendo que essa foi

reduzida.

Contudo

não

declinou o dispositivo legal que cuida da mesma com outra fixação
anterior a atacada feita no ano de 2011.
O Poder Legislativo possui competência para promover a sua
"organização, funcionamento,
extinção dos cargos,

polícia,

criação,

empregos e funções

de

transformação ou
seus

serviços",

portanto, pode criar a sua estrutura como foi feito nos termos da
Resolução 02/2011,

o que foi feito através do devido processo

legislativo, nos termos do inciso VIl do artigo 59 da CF/88, com a
organização do seu funcionamento, seus cargos e suas funções,
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que estão permitidos nos termos constitucionais, inclusive a criação
de funções e de gratificações.
O que o Poder Legislativo Municipal fez foi tão somente a fixação da
carga horária de seus servidores, para o qual possui legitimidade e
competência,

e

o

fez através do instrumento hábil para tanto,

através da Resolução 02/2011, pois cabe ao poder com já dito prover
a sua "organização, funcionamento, polícia, criação, transformação
ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços".
Com isso fica afastada qualquer declinação no sentido de coibir,
de interferir na gestão do poder, pois esse possui sua autonomia e
essa foi observada na forma da lei.
Foi fixado por instrumento próprio, e não há qualquer agressão ou
modificação de dispositivo legalmente anterior fixado. E ainda que
houvesse, em 2011 a realidade do Poder Legislativo Municipal era que
o procurador iria trabalhar com

uma carga horária semanal de 15

horas e receberia uma remuneração de R$ 3.588,00, portanto nada de
anormal.
Ademais, essa sempre foi a carga horária trabalhada, pois desde a
posse em 2006 o procurador nunca permaneceu no órgão por mais
de 15 horas semanais, embora possa ter trabalhado muito mais que
isso, pois como se trata de trabalho intelectual, diante dos casos a
serem analisados, diante das pesquisas exigidas, pode ocorrer que
até involuntariamente se coloque a trabalhar fora do local de trabalho.
Contudo, o fato real e legal é que nunca se teve procurador no
Poder Legislativo Municipal de Laranja da Terra que ficasse mais
que quinze horas semanais no ente.
Isso é notório, e se o atual Presidente entender que necessite
de procurador com maior tempo, ele que busque fazer a adequação
de sua estrutura a ser atendido dentro de suas pretensões pessoais.
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Registra-se por fim que a Resolução 02/2011 fixou a carga horária
dos servidores, uma vez que anteriormente a ela não havia qualquer
dispositivo legal que fizesse essa fixação, conforme se pode verificar
da resolução anterior. Apenas regulamentou o que já havia na prática
anterior.

Jairo Mayer
Aqui nota-se claramente, que o Procurador Geral “advogou” em causa
própria, visto que foi o maior beneficiário dos pagamentos em debate,
sendo que o mesmo realizou a defesa da legalidade da Resolução, o
que pode facilmente ser verificado junto aos vereadores da época.
Mais uma vez o responsável não tinha condições de verificar a
legalidade de seus atos, visto que todos os atos legislativos passavam
pelo crivo do Procurador, não tendo este se manifestado quanto a
ilegalidade da Resolução nº 02/2011.
Desta forma, caso este Tribunal entenda pela ilegalidade dos
pagamentos, que a responsabilidade do ressarcimento recaia sobre
os responsáveis pela edição da Resolução, e não dos gestores que
herdaram a ilegalidade.
Novamente, deve-se levar em consideração que o responsável
nunca agiu de má fé, somente cumpriu o que determinava a
legislação

vigente, motivo

pelo

qual, requer o afastamento da

irregularidade.
Desta forma, acreditamos termos demonstrado que o gestor não
concorreu para a edição das normas ilegais, como também ficou
demonstrado que o mesmo não tinha conhecimento quanto a
ilegalidade dos pagamentos realizados com base em legislação
editada pela gestão anterior, tendo o responsável sido induzido a
realizar os pagamentos aqui em debate, motivo pelo qual requer:
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Diante destas argumentações, que as mesmas sejam recebidas e
acatadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;



O saneamento dos indícios de irregularidade apontados pela área
técnica, em relação ao responsável Sr. Jairo Mayer;



A juntadas dos documentos que acompanham a presente justificativa;



Ao final que a presente prestação de contas seja aprovada.

Judazio Seibel
Com a devida vênia, não assiste razão à unidade técnica.
O ato normativo Resolução possui efeitos internos.
Vale

dizer: é

o instrumento

legislativo

para

regular atos de

competência exclusiva do Poder Legislativo.
Nessa

área

de

aplicação

inclui-se a carga

horária de

seus

servidores, não sendo, assim, matéria afeta à lei strictu sensu.
A isso se soma o sólido entendimento jurisprudencial de ausência de
direito adquirido a regime jurídico.
Por isso, é plenamente possível a redução da jornada de trabalho
previamente

fixada,

independentemente

de

adequação

de

remuneração.
De todo modo, quadra registrar que a lei foi aprovada em 2011,
muito antes, portanto, do período em que o defendente assumiu o
cargo de Presidente do Legislativo, no biênio 2015-2016. Nessa
linha, consoante suscitado em sede de preliminar, o defendente
não deu causa direta à imputação, atuando, em verdade, apenas
como ordenador de despesas que, a priori, limita-se ao estrito
cumprimento da lei.
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A referida lei municipal encontrava-se válida e vigente na ocasião,
não cabendo ao ordenador de despesas outra providência senão
a sua estrita observância.
No mais, ainda que se admita que o pagamento possa ser tido
por irregular, é de rigor que essa Corte de Contas module os
efeitos da decisão no sentido de afastar o ressarcimento de valores
que foram pagos na estrita ótica da boa fé pelo defendente, então
na qualidade de ordenador de despesas. E, ainda, se for o caso,
admita no polo passivo os eventuais beneficiários com a percepção
das parcelas ditas como irregulares.

Analise:
Segundo consta do Anexo 2511/2017, no exercício de 2006, a Câmara
Municipal de Laranja da Terra, por meio do Edital 001/2006, realizou
Concurso Público para a contratação de servidores efetivos para os
cargos de Procurador, Contador, Assistente Administrativo, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista, tendo informado
aos candidatos que a carga horária semanal seria de 30 horas.
Informou, também, que o vencimento básico para o cargo de
Procurador, seria de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Em

defesa

conjunta

apresentada

pelo

senhor

Elcio

Doring,

argumentou-se a competência do Poder Legislativo para promover a
sua "organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos,

empregos e funções

de

seus

serviços",

portanto, pode criar a sua estrutura como foi feito nos termos da
Resolução 02/2011,

o que foi feito através do devido processo

legislativo, nos termos do inciso VIl do artigo 59 da CF/88, com a
organização do seu funcionamento, seus cargos e suas funções,
que estão permitidos nos termos constitucionais, inclusive a criação
de funções e de gratificações. Que o Poder Legislativo Municipal fez foi
tão somente a fixação da carga horária de seus servidores, para o
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qual

possui

legitimidade

e competência, e o fez através do

instrumento hábil para tanto, através da Resolução 02/2011, pois
cabe ao poder com já dito prover a sua "organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços".
Ora, afirma o senhor Elcio Doring que a Câmara Municipal fixou a
carga horária de seus servidores mediante a Resolução 02/2011, o
que, a rigor, não é verdade. Não há no diploma uma linha sequer
dispondo literalmente sobre tal redução.
Tal redução de jornada implica na descaracterização da competência
de

prover a sua "organização, funcionamento,

polícia,

criação,

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços” tendo em vista que implica em desequilíbrio econômicofinanceiro na relação estatutária. Neste sentido, tal redução só poderia
ser implementada mediante lei específica, nos termos do Inciso X do
Art. 37 da CF/88.
Assim, restou configurado dano ao erário passível de devolução pelos
responsáveis, senhores Elcio Doring e o beneficiário, senhor Dr. Vito
Beno Vervloet, conforme planilha abaixo:

Responsáveis
solidários

ANO

Valor pago a Valor em
maior
VRTE

ELCIO DORING

2012

R$ 38.833,36 17.191,27

2013

R$ 53.410,00 22.422,33

2014

R$ 59.265,55 23.508,75

2015

R$ 64.518,82 24.010,58

2016

R$ 84.051,18 28.454,31

VITO BENO
VERVLOET
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Quanto a responsabilidade atribuída aos senhores Jairo Mayer e
Judazio Seibel entendemos afastada posto que efetuaram os
pagamentos com base em dispositivos que acreditavam válidos.

O presente indício de irregularidade refere-se ao pagamento de vencimentos com base
na Resolução 02/2011 (Anexo III), que, ao modificar a carga horária de trabalho do
cargo de “Procurador e Assessor Jurídico”, originalmente de 30 horas semanais para
15 horas semanais, mantendo os mesmos vencimentos, teria ocasionado o aumento
indireto de remuneração, em desrespeito a reserva legal para aumento de despesa.
Na Manifestação Técnica 00609/2018-1, há a sugestão de considerar esse item de
indício

de

irregularidade

como

prejudicado,

considerando

a

Ação

de

Inconstitucionalidade nº 0012671-66.2017.8.08.0000, que teria declarado dispositivos
da resolução citada como inconstitucionais. Entretanto, da leitura do decisum, não se
verifica menção à redução da carga horária em questão.
Não há prejuízo, portanto, para a análise do indício. Entretanto, penso que a
irregularidade não subsiste, pelas razões abaixo.
A Constituição Federal, em seu artigo 2º, estabelece o princípio da separação dos
Poderes. No artigo 60, § 4º, inciso III, petrifica essa separação.
Em decorrência disso, a Constituição Federal estampou uma série de competência e
prerrogativas a serem exercitadas na intimidade de cada Poder. Em relação ao Poder
Legislativa, dispôs da seguinte forma:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
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XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
Pelo princípio da simetria, as Câmaras de Vereadores também gozam de
competências privativas, podendo, por meio de ato próprio, dispor acerca dessas
questões, mas, em relação à fixação de remuneração, é necessário que seja por meio
de lei. A interpretação de que a simples diminuição de carga horária acarreta aumento
de remuneração traz o risco de esvaziamento dessa competência privativa, já que não
ocorreu, no caso em análise, aumento de remuneração.
Assim, afasto a irregularidade e respectivos ressarcimentos.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, divergindo do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de
deliberação que submeto à sua consideração.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1. AFASTAR os indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
00426/2017-1, e respectivo ressarcimento, conforme fundamentação acima.
2. CONSIDERAR AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL na análise quanto à
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Municipal 627/2011, considerando sua
revogação, conforme fundamentação acima.
3. DAR CIÊNCIA aos interessados.
4. Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
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VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Este processo trata de representação com pedido de medida cautelar, apresenta pelo
Sr. Gilson Gomes Júnior, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laranja da
Terra, no biênio de 2017/2018, em razão de suposta irregularidades e ilegalidades
decorrentes do aumento de despesa da Câmara Municipal por meio de pagamento de
adicional de férias, reajuste salarial lastreado em Resolução, que autorizou a redução
de carga horária de trabalho com manutenção do valor de remuneração e instituiu
gratificação de qualificação, em afronta ao princípio da reserva legal.
Medida cautelar concedida monocraticamente (DCM 42/2017) e confirmada pela
decisão TC 393/2017.
A ITI 426/2017 apontou os seguintes indícios de irregularidades:
1 - Fixação do Abono de férias devido aos servidores da Câmara Municipal
no percentual de 100% - Valores a serem restituídos: R$ 81.026,36 (oitenta e
um mil, vinte e seis reais e trinta e seis centavos), correspondentes a
31.476,5800 VRTE;
2 - Pagamento irregular de reajuste vencimental aos servidores públicos,
no valor a ser apurado pelo Controle Interno e, nos termos da Instrução
Normativa TC 32/2014;
3 - Pagamento de gratificação de qualificação e gratificação de mestrado
sem amparo em lei específica. Valores a serem restituídos: R$ 218.026,57
(duzentos e dezoito mil, vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos),
correspondentes a 82.005,95 VRTE;
4 - Aumento remuneratório decorrente de diminuição de carga horária
realizada sem amparo em lei específica. Valores a serem restituídos: R$
300.078,91 (trezentos mil, setenta e oito reais e noventa e um centavos),
correspondentes a 115.587,2400 VRTE.
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Notificados e citados os responsáveis, com apresentação de justificativas e
documentos,

a

Secex

Previdência

elaborou

a

Instrução

Técnica

Conclusiva

ITC5601/2017-6 que propôs a instauração de incidente de inconstitucionalidade, dos
artigos 3º e 4º da Lei Municipal 627/2011, bem como do § 6º do Art. 6º, do § 3º do art.
8º, do Art. 9° e do Anexo III da Resolução 02/2012 com efeitos retroativos; bem como
pela procedência da representação.
Foram apresentadas a Defesa/Justificativa 166/2018-6 e a Peça Complementar
3047/2018-6, encaminhadas à área técnica para análise da Secex Previdência, que se
manifestou por meio da Manifestação Técnica 609/2018.
A MT 609/2018 analisa duas questões preliminares apontadas, sendo uma delas
relativa à responsabilização do procurador municipal por seus pareceres, tendo
opinado pela rejeição da preliminar e manutenção da irregularidade.
A outra questão diz respeito à existência de decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo acerca da inconstitucionalidade do art. 4° da Lei n°
627/2011 e arts. 6° §6°, 8° §3° e 9° da Resolução n° 02/2011 e neste ponto a MT
609/2018 opina no seguinte sentido:
3.1. Considerar prejudicada a análise dos Incidentes de Inconstitucionalidade constantes
da ITC 5601/2017-6 no tocante ao art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do Município
de Laranja da Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da resolução nº 02/2011, da
Câmara municipal de Laranja da Terra/ES, conforme fundamentação acima.
3.2. Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex nunc do Acórdão do
TJES, o ressarcimento do dano causado em razão das irregularidades 2.2, 2.3 e 2.4
da ITC 5601/2017-6.
3.3. Manter os demais termos da ITC 5601/2017-6.

Assim, de

acordo

com a

MT ficaria

mantida

a

análise

do

Incidente

de

Inconstitucionalidade tratado no item 1.1 relativa ao art. 3° da Lei 627/2011 conforme
análise da ITC 5601/2017-6 com o consequente pagamento irregular de 100% de
adicional de férias, sugerindo a restituição de R$ 81.026,36 (oitenta e um mil,
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vinte e seis reais e trinta e seis centavos, correspondentes a 31.476,58 VRTE, nos
termos da referida ITC.
O Conselheiro Relator proferiu voto no sentido de divergir área técnica e do Ministério
Público de Contas, no sentido de afastar todos os indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial 00426/2017-1, e respectivo ressarcimento,
bem como de considerar ausente interesse processual na análise quanto à
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Municipal 627/2011, considerando sua
revogação.
Com pedido de vistas vieram os autos a este Gabinete.
É o Relatório
2. FUNDAMENTAÇÃO
Em síntese, o objeto da discussão neste processo são quatro pontos:
1 – Adicional de férias de 100%;
2 – Reajuste de vencimentos;
3 – Gratificação de mestrado;
4 – Redução de carga horária dos procuradores.
Os itens 2 e 3 tiveram efeitos modulados na Adin proposta perante o TJES, cujos
efeitos, conforme dispositivo de julgamento seriam ex nunc, o que afasta a
possibilidade de imposição de ressarcimento, sobretudo porque se trata de controle
jurisdicional de constitucionalidade concentrado, cuja eficácia é erga omnes.
Quanto ao item 1 - concessão de adicional de férias de 100% - este decorre do art. 3º
da lei municipal, que não foi objeto da Adin, mas conforme informado nos autos, foi
revogado pela Lei Municipal 853/2018.
O relator sustenta que não há interesse processual na continuidade do julgamento do
incidente de inconstitucionalidade, não pelo fato de ter sido revogado, mas porque a

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: DA5D3-DC73E-72453

ACÓRDÃO T C-1481/2019
lc/fbc

única consequência seria o ressarcimento e para isso seria necessária a prova da máfé do agente público e neste caso os pagamentos foram feitos com base em lei
aprovada.
Embora o efeito prático seja o mesmo, afinal, divirjo da motivação sustentada pelo
relator para o não prosseguimento do incidente de inconstitucionalidade.
No processo TC 3587/2017 de que fui Relator, me manifestei em situação semelhante,
em que

um prefeito

municipal foi

citado

pelo

ato

de

promulgar uma lei

constitucionalidade se questionava. Dos fundamentos do voto proferido naquele
processo, destaco:
Vale dizer, a lei fora pensada, redigida, analisada e votada e aprovada no legislativo e
validada pelo executivo. Significa dizer que desde o projeto de lei até sua sanção e
promulgação, a lei pertence ao mundo político-jurídico2.
Em suma, é irracional responsabilizar o prefeito municipal pela promulgação da lei,
porque este é um ato constitucionalmente inserido em sua competência. Uma lei
aprovada tem que ser posta em vigor; em outras palavras, seria inexigível conduta
diversa.
Além disso, a lei é fruto de um processo legislativo, estabelecido na Constituição
Federal e reproduzido nas leis orgânicas dos municípios, bem como de um processo
político de tomada de decisão, eis que a lei é uma decisão política.
O projeto foi aprovado por comissões, analisado, votado em plenário; aprovado, foi
remetido ao Prefeito; as duas únicas condutas possíveis ao Prefeito, então, eram a
sanção ou o veto, também decisões políticas, não passíveis de controle no âmbito
administrativo, mas somente no político ou jurisdicional.
Em vigor, a lei tem aplicabilidade imediata e geral.
Resta ainda uma consideração: se é certo que não se pode responsabilizar o prefeito
no âmbito administrativo pelo ato da promulgação da lei, os atos decorrentes da lei
ficam sujeitos ainda assim a controle jurisdicional difuso, estendido ao Tribunal de
Contas, mesmo os atos decorrentes de lei revogada.
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Sobre este assunto, vale citar decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso,
nos autos da ADI 5571/DF, de onde se destaca:
[...]
9. É que, na visão da Corte, o controle concentrado da constitucionalidade volta-se
precipuamente à defesa da ordem constitucional objetiva, razão pela qual eventuais
efeitos concretos produzidos por normas que não estejam mais em vigor devem ser
discutidos no âmbito do controle difuso da constitucionalidade. (grifei)
Há que se observar, no entanto, que o controle difuso nesses casos, quando se trata
de lei revogada, pode alcançar efeitos de normas em concreto, mas não se pode
admitir sua incidência, retroativamente, para aplicar penalidades a quem agiu em
conformidade com a norma, porque a lei se presume constitucional.
Em síntese, não pode subsistir esta Representação porque seu objetivo é alcançar o
ato do prefeito e responsabilizá-lo, o que é juridicamente impossível uma vez que o ato
de promulgação da lei não é passível de controle administrativo e o controle judicial,
ainda que possível de forma incidental atingiria apenas os atos praticados com base
na norma sem apenamento daquele que os praticou, dada a presunção de
constitucionalidade da lei vigente.

Assim, acompanho o Relator quando ao afastamento do ressarcimento, assim
como quanto à falta de interesse, pela desnecessidade, da declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 3º da lei municipal 627/2011, uma vez que já revogada e
cuja negativa de aplicabilidade só teria como consequência a imposição de
ressarcimento.
Quanto ao item 4 – A redução de carga horária dos procuradores municipais, sem que
tenha havido adequação da remuneração (art. 8º e anexo III), implementada por meio
da Resolução 02/2011, não foi, de fato, mencionada no dispositivo da ADI.
O Relator afirma que o Acórdão não menciona a redução da carga horária, mas afasta
a irregularidade por entender que o ato em discussão se encontra dentro do rol de
competências do Poder Legislativo, em relação à sua própria organização, por simetria
aos artigos 51, IV e 52, XIII da Constituição Federal.
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Sustenta ainda que a interpretação de que a simples diminuição de carga horária
acarreta aumento de remuneração traz o risco de esvaziamento dessa competência
privativa, já que não ocorreu, no caso em análise, aumento de remuneração.
A lógica neste caso é matemática, ou seja, ocorreu de fato um aumento de
remuneração, o que somente poderia ocorrer por lei específica. A organização interna
da Câmara de Vereadores se encontra contida dentro de suas competências
específicas, mas essa competência deve ser interpretada em conjunto com a regra que
estabelece que aumento da remuneração dos cargos somente poderiam se dar por
intermédio de lei específica do ente federativo, observada a iniciativa privativa do
legislativo.
Neste ponto divirjo da Manifestação Técnica 609/2018, uma vez que o dispositivo – art.
8º e anexo III – não foram alcançados pela declaração de inconstitucionalidade nem
tampouco pela modulação de efeitos; divirjo também do Conselheiro Relator com base
nestes argumentos e nos fundamentos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5601/2017
pela declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 8º e anexo III no tocante
à redução da carga horária dos procuradores e, por consequência, pela modulação dos
efeitos ex-nunc, como nos casos anteriores acima, pelo não ressarcimento dos valores
pagos indevidamente.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas e do Conselheiro Relator quanto aos fundamentos, VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de deliberação que submeto à
sua consideração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em:
3.1. Considerar prejudicada a análise dos Incidentes de Inconstitucionalidade
constantes da ITC 5601/2017-6 no tocante ao art. 4º, da Lei Municipal nº 627/2011, do
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Município de Laranja da Terra/ES, bem como do art. 9º, §3º, I e II, da resolução nº
02/2011, da Câmara municipal de Laranja da Terra/ES, conforme fundamentação
constante da Manifestação Técnica 609/2018.
3.2. Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex nunc do Acórdão do
TJES, o ressarcimento do dano causado em razão das irregularidades 2.2 e 2.3 da ITC
5601/2017-6.
3.3. Rejeitar o incidente de inconstitucionalidade em relação ao art. 3º da Lei Municipal
627/2011 do Município de Laranja Terra, em razão da perda do interesse decorrente da
necessidade, conforme motivação contida neste voto.
3.4. Acolher o incidente de inconstitucionalidade do Art. 8º e anexo III da Resolução
02/2011 da Câmara Municipal de Laranja da Terra, com base na análise e argumentos
constantes da Instrução Técnica Conclusiva 560/2017, a fim de julgar procedente a
representação em relação ao item 2.4 da ITC 5601/2017 - Aumento remuneratório
decorrente de diminuição de carga horária realizada sem amparo em lei
específica.
3.5 Afastar, em razão da modulação dos efeitos da decisão ex nunc, o ressarcimento
do dano causado em razão das irregularidades do item 2.4 da ITC 5601/2017.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro

1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. AFASTAR os indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial
00426/2017-1, e respectivo ressarcimento, conforme fundamentação acima.
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1.2. CONSIDERAR AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL na análise quanto à
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Municipal 627/2011, considerando sua
revogação, conforme fundamentação acima.
1.3. DAR CIÊNCIA aos interessados.
1.4. Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.
2. Por maioria, nos termos do voto do relator. Vencido conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo que encampou integralmente a manifestação da área técnica e
MPEC, acolhendo o incidente quanto ao artigo 8º, Anexo III da Resolução 12/11 para
julgá-lo procedente em relação ao item 2.4.
3. Data da Sessão: 29/10/2019 – 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da
Cunha (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho
do Carmo.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretária-geral das sessões

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br

Identificador: DA5D3-DC73E-72453

