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  CIRCULAR N º 28/2016 - DG                                        Avaré, 25 de Agosto de 2.016. 
 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
29/08/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 

 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 29 
de Agosto do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 79/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza a Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA - a conceder a 
Revisão Geral Anual a seus funcionários e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 79/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 

Serviços, Obras e Adm. Pública. 
 

 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

 

 

                                           

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo n.º 124/2016  

Projeto de Lei n.º 079/2016 

Autor: Prefeito Municipal  

 

 

Assunto: “Autoriza a Fundação Regional 

Educacional de Avaré – FREA a conceder a Revisão 

Geral Anual a seus funcionários e dá outras 

providencias”. 

 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O  

   

 

            O projeto de lei em epigrafe tem como escopo revisão geral anual dos 

vencimentos dos funcionários da Fundação Regional Educacional de Avaré. 

 

A revisão geral anual está prevista no artigo 37, inciso X, da CF/88, 

que assim dispõe: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
 
[...] 
 
X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre 
na mesma data e sem distinção de índices. 
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De acordo com esse dispositivo constitucional constata-se que a 

revisão geral anual é obrigatória e constitui direito subjetivo dos servidores públicos e 

dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa, unicamente, repor o valor 

aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da 

desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação.  

 

Outrossim, o artigo 79, inciso X, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré é taxativo ao asseverar que: 

 

Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e 
interesse público e também, ao seguinte: 
 
[...] 
 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 
único do Art. 76 desta Lei, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, com a 
obrigação do Poder Executivo e Legislativo de dar publicidade anualmente dos 
valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 

 
 

No mesmo sentido, o artigo 115, inciso XI, da Constituição do Estado 

de São Paulo: 

 
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, 
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do 
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 
 

(...) 
 

XI – a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem 
distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre 
na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso; 
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Ocorre que, assim como para a fixação dos valores da remuneração e 

dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar, para 

cada caso. 

 

Em observância ao princípio da harmonia e independência entre os 

Poderes da República e à autonomia dos entes federados, é necessário garantir e 

respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos 

componentes da Federação. 

Nesse sentido, estabeleceu a CF/88 regras próprias para a 

regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a 

autoridades distintas a competência para, sobre eles, disporem. 

 

No artigo 29, inciso V, da CF/88, atribuiu-se à Câmara Municipal a 

iniciativa de lei para fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais. 

 

Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui 

autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e 

estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de 

iniciativa privativa do chefe do respectivo poder.  

 

Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos 

servidores do Poder Legislativo, no âmbito municipal, compete ao Presidente da 

Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua 

remuneração; para os servidores da Administração Direta e autárquica, de igual 

forma, a competência da iniciativa de lei pertence ao chefe do Executivo local, haja 

vista a aplicação do princípio da simetria constitucional e a previsão contida nos 

artigos 51, inciso IV, e 61, § 1.º, inciso II, a, da CF/88. 
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De consignar, outrossim, que constitui prerrogativa de Chefe do 

Executivo local a escolha do índice oficial de correção monetária a ser utilizado pela 

Municipalidade, devendo a lei especifica que concede a revisão anual explicitá-lo, face 

ao princípio constitucional da legalidade (artigo 37, caput, CF/88). 

 

Na hipótese do ente municipal adotar índice próprio, imperioso será a 

demonstração de sua base de cálculo, não podendo, de forma alguma, o Prefeito 

Municipal adotar índice de inflação aleatório, que não guarde relação com a variação 

dos preços e o impacto no custo de vida da população. 

 

Nesse sentido, o §1.º, do artigo 44 da Lei Complementar Municipal 

126/10 adotou o INPC como índice mínimo a ser observado para efeito de reposição 

das perdas inflacionárias no período. 

 

Averbamos que tal índice deve ser único, tanto para a revisão geral 

anual dos servidores públicos municipais, quanto para a revisão dos subsídios dos 

agentes políticos, haja vista que a distinção de índices é proibida pela norma 

constitucional, que taxativamente estatui que a revisão geral anual deve ser na mesma 

data e sem distinção de índices (artigo 37, inciso X, CF/88),  o que prestigia o princípio 

fundamental da isonomia (artigo 5.º, caput, da CF/88). 

 

Não há, portanto, discricionariedade do Poder Legislativo neste 

mister, devendo adotar, estritamente, o indexador eleito, mediante lei, pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Nesse passo, de acordo com a Lei Municipal nº 1.598, de 05 de julho 

de 2012, que fixou subsídios e indicou índice da revisão geral anual para os subsídios 

do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, vislumbra-se que o projeto em analise 
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adotou o mesmo índice para a revisão geral ora pretendida, qual seja, o índice INPC-

IBGE, respeitando-se o artigo 37, inciso X, da CF/88, quanto a isonomia do índice 

aplicado. 

 

Como vimos, em razão desse comando constitucional, cujo escopo é o 

de repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, está-se convicto de que, respeitada a 

iniciativa legislativa de cada dirigente de órgãos ou poderes estatais, a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se a 

defasagem, com base em índices oficiais, desde a última revisão. 

 

Como se vê, da simples leitura da Carta Política de 05 de outubro de 

1988, extrai-se a obrigação de a autoridade administrativa revisar, de modo geral e 

anual, a remuneração dos servidores e agentes políticos, sob pena de mora, passível 

de indenização, a ser imputada ao descumpridor da Norma Magna. 

 

Nem mesmo eventual atingimento dos limites de despesas com 

pessoal previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 

169, da CF/88 c.c. artigo 22, Parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000) 

constitui óbice à revisão geral anual, que é obrigatória, conforme expressamente 

excepcionado no inciso I, do Parágrafo único, do artigo 22, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 

 

Do mesmo modo, a medida objeto do projeto de lei não encontra 

vedação na lei eleitoral, especialmente a que alude o artigo 73, inciso VIII, da Lei 

Federal n.º 9504/97, que dispõe: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 
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(...) 
 
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido 
no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

 

Como se infere do dispositivo, a vedação incide apenas quando se 

tratar de revisão que exceda o índice oficial adotado (no caso do projeto de lei, o 

INPC), de modo que a simples reposição do valor da moeda atende ao comando legal. 

 

Neste sentido, o E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo respondeu 

à consulta formulada pela Câmara Municipal de Vereadores de Campinas, cujo voto 

resultou na seguinte ementa: 

 
“CONSULTA. EXEGESE DO ART. 73, INCISO VIII, DA LEI DAS ELEIÇÕES. O REAJUSTE DOS 
SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO QUE VISE APENAS À RECOMPOSIÇÃO DA 
PERDA DO PODER AQUISITIVO GERADO PELA INFLAÇÃO NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO 
LEGAL. PRECEDENTES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 
(TER-SP, Consulta n.º 115-33.2016.6.26.0000, rel. Juiz ANDRÉ LEMOS JORGE, publicada 
no DJE edição do dia 04.08.2016) 

 
Na fundamentação do voto, o E. Relator esclarece que: 

 

“Do ponto de vista jurídico-eleitoral, não há óbice legal, portanto, para que 
haja, a qualquer tempo, um aumento da remuneração dos funcionários 
públicos em consequência da inflação. O que a lei proíbe é que, no período 
compreendido entre 180 dias que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, 
seja criado um aumento real do salário do funcionalismo”. 
 

(...) 
 

“Para que o preceito insculpido no art. 73, VIII, da Lei n.º 9504/97 esteja em 
conformidade com a Constituição Federal, inarredável a conclusão de que é 
legítima e lícita a iniciativa legislativa que vise, exclusivamente, à revisão 
salarial, cujo índice não ultrapasse a perda resultante da inflação do período 
entre a data-base do ano anterior ao eleitoral e a data-base do ano eleitoral” 
 
(GRIFOS ORIGINAIS) 
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Cabe, ainda, mencionar que o projeto de lei atende o limite estipulado 

para a remuneração dos agentes políticos previsto no artigo 37, inciso XI da CF/88. 

 

Desta forma, por se tratar de mera reposição da perda inflacionária, 

cujo índice de correção a incidir a partir do mês de Setembro/2016, a propositura 

atende aos ditames legais, constituindo a sua deflagração ato discricionário do Chefe 

do Poder Executivo, de acordo com a conveniência e oportunidade do ente 

federativo.  

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação, o projeto de lei não exige correções ou emendas.  

 

Posto isso, s.m.j., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelos vícios da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA 

esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o 

seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-

se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 24 de Agosto de 2016. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO     CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 

 



. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

CONSULTA N° 115-33,2016.6.26.0000 - CLASSE . N° 10 - CAMPINAS - SÃO PAULO 

ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - TRANSGRESSÕES ELEITORAIS - CONDUTA 
VEDADA A AGENTE PÚBLICO - REMUNERAÇÃO - REAJUSTE GERAL ANUAL -
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - DATA-BASE - ANO ELEITORAL 

CONSULENTE(S) : RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINAS 

PROCEDÊNCIA: CAMPINAS-SP 

EMENTA: CONSULTA. EXEGESE DO ART. 73, INCISO VIII, DA LEI DAS 
ELEIÇÕES. O REAJUSTE DOS SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO QUE 
VISE APENAS À RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO GERADO 
PELA INFLAÇÃO NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. 
CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima 
identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por 
votação unânime, em conhecer e responder a consulta.- 

Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam 
como parte integrante da presente decisão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Mário 
Devienne Ferraz (Presidente), Nuevo Campos e Marli Ferreira; dos Juízes Silmar 
Fernandes, Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi e Marcus Elidius. 

São Paulo, 28 de julho de 2016. 

AN 	LEMO 
elator(a) 
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VOTO N° 1133 
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LEMOS JORGE 
CONSULTA N° 115-33.2016.6.26.0000 
CONSULENTE(S): RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
CAMPINAS 

PROCEDÊNCIA: CAMPINAS-SP 

CONSULTA. EXEGESE DO ART. 73, INCISO 
VIII, DA LEI DAS ELEIÇÕES. O REAJUSTE 
DOS SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO 
PÚBLICO QUE VISE APENAS À 
RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO PODER 
AQUISITIVO GERADO PELA INFLAÇÃO NÃO 
ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL. 
PRECEDENTES . CONSULTA CONHECIDA E 
RESPONDIDA. 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formulada pelo presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores de Campinas, Sr. Rafael Fernando Zimbaldi, 

nos seguintes termos: 

"(-) 
O objetivo da presente consulta é verificar qual 
interpretação deve ser dada ao artigo 73, VIII, da Lei 
Federal n° 9.504/1997, a seguir transcrito: 

(..) 
1) Pode ser considerado vigente o entendimento 
exarado na resposta à consulta n° 305-
06.2010.6.26.0000, anexa? Ou seja, é possível 
entender que não há impedimento para o reajuste 
geral anual, previsto no art. 37, X CF/88, que vise 

CONSULTA N° 115-33.2016.6.26.0000 
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única e exclusivamente, a recomposição inflacionária 
do período ocorrido entre a data-base do ano anterior 
ao ano eleitoral e a data-base do ano eleitoral? 
2) Caso entenda-se que a recomposição inflacionária 
deve ficar restrita única e exclusivamente ao período 
que vai de 1° de janeiro do ano da eleição até 180 dias 
antes do pleito, estar-se-ia, então, admitindo uma 
mitigação da regra insculpida no 37, X da CF/88, que 
determina a revisão geral anual (período de 12 meses), 
o que poderia resultar na perda do valor real da 
remuneração dos servidores no ano eleitoral? 
3) Caso se admita a mitigação citada no item 2, a 
recomposição referente ao eventual período excluído, 
entre uma data-base e outra, poderá ser realizada no 
ano seguinte ao pleito cumulada com a próxima 
revisão geral anual? 

Juntou os documentos de fl. 4/10. 

Remetidos os autos à Coordenadoria de Gestão de 

Documentação — Seção de Jurisprudência, esta prestou informações às fl. 21/28. 

Com vista dos autos (fl. 39/41v), a douta Procuradoria 

Regional Eleitoral manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da 

consulta, por esta não reunir todos os requisitos exigidos pela norma de 

regência; e, 'no mérito, se a este se chegar, propõe que as indagações sejam 

respondidas nos termos do parecer por ela apresentado. 

É o relatório. 

VOTO 

A presente consulta pode ser conhecida, pois veicula 

questionamento em tese, formulado por autoridade pública, relacionado à 

interpretação de comando normativo da Lei 9.504/97. 

CONSULTA N° 115-33.2Q16.6.26.0000 
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Dispõem os artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 23, 

XI, e 11. 5 do Regimento Interno deste E. Tribunal Regional Eleitoral que: 

"Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos 
Tribunais Regionais: 
(..) 
VIII — responder, sobre matéria eleitoral, às consultas 
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública 
ou partido político; " 

"Art. 23 — Compete ao Tribunal: 

XI - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas 
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública 
ou partido político. 

(.) 
Art. 115 — O Tribunal só conhecerá de consultas sobre 
matéria eleitoral formuladas em tese pof autoridade 
pública ou partido político". 

O conceito de autoridade pública, para fins do art. 30, 

VIII, do Código Eleitoral, engloba aqueles que o Direito Administrativo 

qualifica como agentes políticos, ou seja, "a pessoa física que, titularizando 

cargo político, desempenha função estatal política primária, 

constitucionalmente configurada, normalmente de natureza governamental ou 

político-partidária, segundo estatuto jurídico institucional formulado no sistema 

jurídico fundamental' " . 

Nessa categoria encontram-se os Chefes do Executivo 

(Presidente da República, Governadores, Prefeitos e respectivos vices), seus 

auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de Município) e os 

membros do ,Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais, Deputados 

Estaduais e Vereadores). Tal entendimento é compartilhado por Adilson Abreu 

CONSULTA N° 115-33.2016.6.26.0000 
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Dallari2, Marcelo Alexandrino 3, Odete Medauar4, Edmir Netto de ,  Araújo5 , 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro 6, José dos Santos Carvalho Filho' e Celso 

Antônio Bandeira de Mello 8 . 

De igual modo, .a jurisprudência dos e. Tribunais 

Regionais Eleitorais, in verbis: 

"CONSULTA. REQUISITO DE ABSTRAÇÃO DO 
CASO NÃO OBEDECIDO. PROCURADOR GERAL 
DE MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DO 
CONSULENTÉ POR NÃO SER AUTORIDADE 
PÚBLICA. AUTORIDADES PÚBLICAS SÃO 
AGENTES PÚBLICOS. VEDAÇÃO NORMATIVA DE 
CONSULTA FORMULADA EM PERÍODO 
ELEITORAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30, 
INCISO VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL, E 172 DO 
REGIMENTO INTERNO DO TRE. NÃO 
CONHECIMENTO. 
1 - A consulta que denota caso concreto não obedece a 
requisito de admissibilidade disposto- em lei, e, em 
consequência, não pode ser conhecida. 
2 - A consulta formulada por Procurador de Município 
não obedece ao requisito disposto em lei consistente na 
necessidade da formulação do questionamento ser feita 
por autoridade pública. 
3 - O conceito de autoridade pública vincula-se ao de 
agente político. Precedente. 
4 - É vedado consulta formulada em período eleitoral. 

1  Rocha, Cármen Lú'cia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
2  Dallari, Adilson Abreu. Regime Constitucional dos servidores públicos. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1990, p.14. 
3  Alexandrino, Marcelo. Direito Administrativo descomplicado. 23 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Método, 2015, p. 118. 
4  Medauar, Odete. Direito Adininistrativo Moderno. 19. Ed. revv. e atual São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 320. 
5  Araújo, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 290. 
6  Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27, ed. São -Paulo: Atlas, 2014, p. 597. 

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direitoadministrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 
584/585 
8 
 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 251/252. 
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5 - Requisitos de admissibilidade não preenchidos " 
(TRE/PA, CTA 12467, Rel. Eva do Amaral Coelho, 
DJE 02.07.12). 

"CONSULTA - QUESTIONAMENTO ACERCA DA 
NECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE 
INTEGRANTES DE CONSELHOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - PARTE 
ILEGÍTIMA - ARTIGO 30, VIII, DO CÓDIGO 
ELEITORAL - NÃO CONHECIMENTO. 
1. Nos termos do artigo 30, VIII, do Código Eleitoral, 
somente se conhece de consulta formulada por órgão 
regional de partido político e autoridade pública. 
2. Diretor de Autarquia não se enquadra no conceito 
de autoridade pública para os fins do 'artigo 30, VIII, 
do Código Eleitoral, que o restringe àqueles que o 
Direito Administrativo qualifica como agentes 
políticos. 
3. Consulta não conhecida" 
(TRE/PR, CONS 19430, Rel. Marcelo Malucelli, DJ 
02.05.12). 

"CONSULTA VEREADOR. LEGITIMIDADE. CASO 
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. O vereador é agente político investido de mandato 
por eleição para o exercício de atribuições 
constitucionais de elaboração de normas legais, 
decidindo e atuando com independência e sem 
hierarquização em relação aos demais agentes 
políticos nos assuntos de sua competência. 
Circunscrito à sua área de atuação, sujeita-se apenas 
aos graus e limites constitucionais e - legais de sua 
jurisdição, estando, por isso, na categoria de 
autoridade pública. Assim, legitimado para formular 
consulta aos Tribunais Regionais Eleitorais. 
2. Consulta não conhecida por visar dirimir dúvida 
acerca de caso concreto" 
(TRE/ES, CONS 120, Rel. Fábio Clem de Oliveira, 
DOE 21.06.06). 
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"Consulta. Possibilidade de prefeito de um município 
candidatar-se ao mesmo cargo em cidade vizinha, sem 
afastamento de suas atribuições de chefe de executivo 
municipal. 
Consultas só podem ser formuladas por quem exerça 
cargo pelo qual esteja investido de poder público, ou 
por partido político, consoante o disposto no art. 30, 
inc. VIII, do Código Eleitoral. Não preenchimento do 
requisito pelo consulente. Ilegitimidade. 
Não-conhecimento " 
(TRE/RS, CONS 42003, Rel. Manoel Lauro Volkmer 
de Castilho, PSESS 24.06.03). 

No caso, verifica-se que o consulente é parte legítima 

para dirigir consulta a esta c. Corte, vez que, à evidência, se enquadra nos 

parâmetros traçados pela lei e pela jurisprudência. 

Destaco que o objeto da consulta não versa 

propriamente sobre caso concreto e real, mas sobre o alcance e o sentido que 

envolvem o art. 73, inciso VIII, da chamada Lei das Eleições. Trata-se, em 

suma, de questão financeira do Poder Executivo sobre eventual revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos. Assim, a resposta a essa dúvida é passível 

de examepor esta c. Corte, vez que o art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral 

permite consulta sobre matéria eleitoral em tese. 

Não se desconhece, ademais, jurisprudência que veda o 

conhecimento de consulta após iniciado o período estabelecido na norma do art. 

73, VIII, da Lei n° 9.504/97, qual seja, 180 dias antes do pleito até a posse dos 

eleitos (Precedentes: TSE, CTA 22255/DF, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo 

Bastos, DJ 04.08.06; TRE/SP, CTA 31749, Rel. Juiz Paulo Hamilton Siqueira 

Júnior, DJE 17.09.12). 

Entretanto, considerando que o objeto da consulta não 

versa sobre caso concreto e real, mas tão somente busca, como dito antes, 
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perante esta Corte, a definição do alcance e o sentido do sobredito dispositivo 

legal, entendo que é possível oferecer resposta às indagações propostas 

(Precedente: TRE/RS. Processo n° 192004. Rel. Juíza Mylene Maria Michel). 

Feitas essas premissas, passo a examinar a matéria 

objeto da consulta. 

O que a lei veda, cabe de pronto consignar, é a outorga 

de incrementos reais de remuneração aos funcionários públicos. Reajustes 

exclusivamente inflacionários ficam autorizados, pois compensam a perda do 

poder aquisitivo dos funcionários, ainda que efetuados em ano da eleição 9. 

Do ponto de vista jurídico-eleitoral, não há óbice legál, 

portanto, para que haja, a qualquer tempo, um aumento da remuneração dos 

funcionários públicos em consequência da inflação. O que a lei proíbe é que, no 

período compreendido entre 180 dias que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos, seja criado um aumento real no salário l°  do funcionalismo. 

O norte, portanto, para o reajuste salarial há de ser a 

perda do poder aquisitivo ocasionado pela inflação. A vedação, por , sua vez, 

consistirá na criação, pelo administrador público, nos 180 dias anteriores ao 

pleito até a posse dos eleitos, de vantagens pecuniárias cuja inspiração se 

9 
A contrario sensu, o que não configurar essa hipótese é juridicamente defensável. Nesse sentido: "Consoante 

dispõe o art. 73, inciso VIII, da Lei 9.504/97, é lícita a revisão da remuneração considerada a perda do poder 
aquisitivo da moeda no ano das eleições" (TSE- Res. 22.317/2006- Proc. Adm. 19.590/DF- Rel. Min. Marco 
Aurélio- DJ 28.08.2006). 
10

Em lição memorável, o saudoso Hely Lopes Meirelles consignou: "Há duas espécies de aumento de 
vencimentos: uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos 
denominar aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o 
equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos;  e outra especifica, geralmente feita à margem da lei 
que concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente 
uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo. 
No tocante à primeira espécie, a parte final do inc. X do art. 37, na redação da EC 19, assegura 'revisão geral 
anual', sempre na mesma data e sem distinção de índices', dos vencimentos e dos subsídios. (...) Na medida em 
que o dispositivo diz que a revisão é 'assegurada', trata-se de verdadeiro direito subjetivo do servidor  e do 
agente político, a ser anualmente respeitado e atendido pelo emprego do índice que for adotado, o qual, à 
evidência, sob pena de fraude à Constituição e imoralidade, não pode deixar de assegurar a revisão". (in Direito 
Administrativo Brasileiro, 29aed. São Paulo: Malheiros, 2004; p. 459-grifos nossos). 
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divorcie do parâmetro inflacionário. Conduta desse jaez constituiria afronta ao 

princípio da igualdade, fundamental para garantir a lisura da disputa eleitoral. 

Nesse sentido, trago suporte doutrinário para afiançar o 

quanto se tem afirmado até aqui: 

(...)a legislação proíbe que no período de 180 dias 
antes das eleições até o dia da posse dos candidatos 
eleitos haja aumento de remuneração para o 
funcionalismo público, a fim de evitar que o eleitor 
seja influenciado. Por óbvio, nem sempre que se deseje 
conceder aumentos' de remuneração haverá interesse 
eleitoral, no entanto, a lei presume assim. Os aumentos 
concedidos nesse período, ainda que não sejam 
destinados a influenciar o resultado das eleições, 
serão vedados, a fim de garantir a igualdade éntre os 
candidatos.- 
Todavia, a proibição não é tão rígida, visto que a lei 
ainda permite o reajuste remuneratório em ano 
eleitoral, quando for implementado apenas para 
recompor a perda do poder aquisitivo durante esse 
ano. A inflação não deixa de corroer nosso poder de 
compra pelo simples fato, de estarmos em ano de 
eleições. Diante disso, o aumento concedido para 
recompô-lo é permitido pela legislação." 
(in MOREIRA, Rodrigo. "Aumento de remuneração 

no funcionalismo público em ano eleitoral". Escola 
Judiciária Eleitoral. Site do TSE) 

Outro não é o entendimento lavrado pelos Tribunais, 

conforme se vê nos seguintes excertos: 

"Consulta. Servidores. Vencimentos. 'Recomposição. 
Limites. Conhecimento".' NE: V.] o art. 73, VIII, Lei 
no 9.504/97, impõe limites claros à vedação nele 
expressa: a revisão remuneratória só transpõe a seara 
da licitude, se exceder 'a recomposição da perda de 
seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição', a 
partir da escolha dos candidatos até a posse dos 
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eleitos". (TSE. Resolução n° 21.811, de 8.6.2004, rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros.) ,  

"O encaminhamento de projeto de lei de revisão geral 
de remuneração de servidores públicos que exceda à 
mera recomposição da perda do poder aquisitivo sofre 
expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei n° 
9.504/97, na circunscrição do pleito, não podendo 
ocorrer a partir do dia 9 de abril de 2002 até a posse 
dos eleitos, conforme dispõe a Resolução TSE n° 
20.890, de 9.10.2001. (..) Nesse período, caso ocorra 
proposta de projeto de lei com tal finalidade, ela deve 
restringir-se tão-somente à perda do poder aquisitivo 
durante o ano eleitoral, não 'além desse valor, até a 

posse dos eleitos." (TSE. Resolução n° 21.296, de 
12.11.2002, em resposta à Consulta n° 782/DF, rel. 
Ministro Fernando Neves.) 

Para que o preceito insculpido no art. 73, VIII, da Lei 

n° 9.504/97 esteja em conformidade com a Constituição Federal, inarredável a 

conclusão de que é legítima e lícita a iniciativa legislativa que vise, 

exclusivamente,  à revisão salarial, cujo índice não ultrapasse a perda resultante 

da inflação do período entre a data-base do ano anterior ao eleitoral e a data-base 

do ano eleitora1 11 . 

Finalmente, em resposta aos apontamentos feitos pelo 

consulente, anoto que: 

Item 1) Está vigente o entendimento firmado na 

resposta à consulta n° 305-06.2010.6.26.0000, tanto que as soluções alvitradas 

na presente consulta estão com ela conciliadas; 

11  Nesse contexto, trazemos aqui uma significação de data-base, para maior esclarecimento do tema sob exame: 
"Econ.: Data em que entram em vigor mudanças nas condições de trabalho (esp. salários) de determinada 
categoria profissional, negociadas anualmente entre sindicato respectivo e empregador(es)" (Dicionário 
Aurélio). 
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Item 2) A recomposição salarial para compensar as 

perdas ocasionadas pela inflação é admitida a qualquer tempo, em cumprimento 

ao comando normativo do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; e 

Item 3) Prejudicada, tendo em vista o quanto exposto 

no item precedente. 

Submeto, assim, à elevada apreciação dos nobres 

integrantes deste Pleno as conclusões adrede apresentadas. 

Ante o exposto, conheço e respondo à consulta 

formulada. 

É como voto. 
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