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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA - MPC/RO, órgão de estatura constitucional, 

previsto no artigo 130 da Constituição da República, com 

sede na Av. Presidente Outra, 4229, Bairro Pedrinhas, nesta 

Capital, por seu Procurador de Contas infra-assinado, no 

exercício de sua missão institucional de defender a ordem 

jurídica, o regime democrático, a guarda e fiscalização do 

cumprimento da lei no âmbito do Estado de Rondônia e seus 

municípios, assim como fundado nas disposições contidas no 

artigo 80, I, da Lei Complementar nº 154/96, bem como no 

artigo 230, I, do Regimento Interno da Corte de Contas, e na 

Resolução nº 76/TCE-R0/2011, formula 

 

REPRESENTAÇÃO1, com pedido de Tutela 

Inibitória 

 

 

em face do senhor CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, então 

Prefeito de Guajará-Mirim, ou quem vier a lhe suceder para 

                                            
1 Elaborada em Regime de Plantão, conforme Portaria nº 01 de 13 de 

novembro de 2020/MPC e Portaria nº 451, de 30 de novembro de 2020, 

publicada no Doe-TCE nº 2245. 
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exercício do próximo mandato2; do senhor CLAUDIONOR LEME DA 

ROCHA, então Prefeito Municipal de Nova Mamoré, ou quem vier 

a lhe suceder para exercício do próximo mandato3; do senhor 

SÉRGIO ROBERTO BOUEZ DA SILVA, então Presidente da Câmara 

Municipal de Guajará-Mirim, ou quem vier a lhe suceder para 

a próxima Legislatura; do senhor DENIZIO PEREIRA DA COSTA, 

então Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, ou 

quem vier a lhe suceder para a próxima Legislatura, na 

qualidade de destinatários da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e da Lei Complementar nº 173/2020 - notadamente o 8º, inciso 

I - e sujeitos à incidência do artigo 71, inciso II, da 

Constituição da República, em razão dos fatos e fundamentos 

expostos a seguir, na qualidade de destinatários da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar nº 173/2020 - 

notadamente o 8º, inciso I - e sujeitos à incidência do 

artigo 71, inciso II, da Constituição da República, em razão 

dos fatos e fundamentos expostos a seguir. 

 

Esta petição encontra-se acompanhada dos atos 

impugnados e de peças relevantes em anexo. 

 

1. DOS FATOS 
 

No dia 29.12.2020, chegou a conhecimento deste 

órgão ministerial a respeito de supostas leis municipais de 

Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que teriam fixado os subsídios 

                                            
2 Senhora Raissa Bento, prefeita eleita de Guajará-Mirim, de acordo com 

informações do TSE - 

https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=ro;mu=00019/

resultados.  
3 Senhor Marcélio Brasileiro, prefeito eleito de Nova Mamoré, de acordo 

com informações do TSE - 
https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=ro;mu=00434/

resultados.  
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dos Prefeitos Municipais, Vice-Prefeitos, Secretários 

Municipais e Vereadores em valor superior aos subsídios dos 

mandatos e legislaturas que se encerraram em 2020, com 

vigência a partir de 01 de janeiro de 2021. 

 

Em conferência dos fatos, apurou-se que, 

realmente, a Câmara Municipal de Guajará-Mirim editou, em 28 

de setembro de 2020, a Lei Municipal nº 2.248/2020, que 

estabelece as regras, parâmetros e valores dos subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, e dos 

Vereadores, para o mandato de 2021 a 2024. À exceção do 

subsídio do Vice-Prefeito (que sofreu decréscimo), houve 

incremento remuneratório para os demais agentes políticos, 

tendo como parâmetro os valores da legislatura que se 

encerrou. 

 

Na mesma toada, a Câmara Municipal de Nova Mamoré 

editou, em 12 de novembro de 2020, a Lei nº 1.646/2020, que 

estabelece as regras, parâmetros e valores dos subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, e dos 

Vereadores, para o mandato de 2021 a 2024, bem como a Lei nº 

1.647/2020, fixando os subsídios dos Vereadores para a 

Legislatura 2021-2024. Estes agentes políticos também 

tiveram seu subsídio fixado em valores superiores aos dos 

mandatos e legislatura antecedente. 

 

Em ambas as municipalidades – Nova Mamoré e 

Guajará-Mirim, verifica-se ter sido realizado incremento 

remuneratório aos agentes políticos, tomando como parâmetro 
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os valores dos subsídios dos mantados e legislatura que se 

encerrou em 31.12.2020. 

 

Ocorre que, além do aumento dos valores dos 

subsídios, as normas atuais de fixação dos subsídios dos 

agentes políticos de Guajará-Mirim e Nova Mamoré para os 

mandatos e legislatura 2021-2024 fixaram vigência a partir 

de 01.01.2021. 

 

Com finalidade elucidativa, colaciona-se, a 

seguir, tabela que demonstra a evolução financeira dos 

subsídios dos agentes políticos para os mandatos e 

legislatura 2021-2024: 

 

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários de Nova Mamoré: 

DATA ENTE 
ATO 

JURÍDICO 

DESCRIÇÃO - 

OBSERVAÇÃO 

 SUBSÍDIO 

PREFEITO  

 SUBSÍDIO 

VICE-

PREFEITO  

 SUBSÍDIO 

SECRETÁRIO  

26.08.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE NOVA 

MAMORÉ 

LEI Nº 

1.173/2016 

Fixa os subsídios do 

Prefeito, Vice-

Prefeito e 

Secretários 

Municipais para o 

mandato de 2017 a 

2020. 

 R$              

12.000,00  

 R$                 

7.100,00  

 R$                 

4.100,00  

12.11.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE NOVA 

MAMORÉ 

LEI Nº 

1.646/2020 

Fixa os subsídios do 

Prefeito, Vice-

Prefeito e 

Secretários 

Municipais para a 

legislatura 2021 a 

2024. 

 R$              

15.000,00  

 R$              

10.000,00  

 R$                 

7.000,00  
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Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários de Guajará-Mirim:  

DATA ENTE 
ATO 

JURÍDICO 

DESCRIÇÃO - 

OBSERVAÇÃO 

 SUBSÍDIO 

PREFEITO  

 

SUBSÍDIO 

VICE-

PREFEITO  

 SUBSÍDIO 

SECRETÁRIO  

24.10.2016 

PREFEITURA 

DE 

GUAJARÁ-

MIRIM 

LEI Nº 

1.824/2016 

Fixa os subsídios do 

Prefeito, Vice-

Prefeito e 

Secretários 

Municipais para o 

mandato de 2017 a 

2020. 

 R$              

12.800,00  

 R$                 

8.200,00  

 R$                 

4.500,00  

28.09.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE 

GUAJARÁ-

MIRIM 

LEI Nº 

2.248/2020 

Fixa os subsídios do 

Prefeito, Vice-

Prefeito e 

Secretários 

Municipais, e dos 

Vereadores, para o 

mandato de 2021 a 

2024. 

 R$              

13.000,00  

 R$                 

7.200,00  

 R$                 

7.200,00  

 

 

Vereadores de Nova Mamoré:  

DATA ENTE ATO JURÍDICO DESCRIÇÃO - OBSERVAÇÃO 

 

SUBSÍDIO 

VEREADOR  

 

SUBSÍDIO 

MESA 

DIRETORA  

15.08.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE NOVA 

MAMORÉ 

RESOLUÇÃO 

LEGISLATIVA 

Nº 

018/CMNM/2016 

Fixa o subsídios dos Vereadores 

para a Legislatura 2017-2020. 

 R$                 

5.000,00  
  

12.11.2021 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE NOVA 

MAMORÉ 

LEI Nº 

1.647/2021 

Fixa os subsídios dos Vereadores 

para a legislatura 2021 a 2024. 

 R$                 

7.000,00  

 R$                 

8.400,00  
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Vereadores de Guajará-Mirim:  

DATA ENTE 
ATO 

JURÍDICO 
DESCRIÇÃO - OBSERVAÇÃO 

 

SUBSÍDIO 

VEREADOR  

 SUBSÍDIO 

MESA 

DIRETORA  

24.06.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE 

GUAJARÁ-

MIRIM 

RESOLUÇÃO 

LEGISLATIVA 

Nº 008/2016 

Fixa o subsídios dos Vereadores 

para a Legislatura 2017-2020. 

 R$                 

4.576,00  

 R$         

6.864,00  

28.09.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE 

GUAJARÁ-

MIRIM 

LEI Nº 

2.248/2020 

Fixa os subsídios do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, e dos Vereadores, 

para o mandato de 2021 a 2024. 

 R$                 

7.200,00  

 R$              

10.800,00  

 

De acordo com o apurado, a Lei Municipal nº 

2.248/2020, editada pela Câmara Municipal de Guajará-Mirim, 

ao majorar os subsídios dos Vereadores, de R$ 4.576,00 para 

R$ 7.200,00; do Vereador Presidente da Mesa Diretora, de R$ 

6.864,00 para R$ 10.800,00; do Prefeito, de R$ 12.800,00 

para R$ 13.000,004; e dos Secretários Municipais, de R$ 

4.500,00 para R$ 7.200,00, todos com vigência a partir de 

01.01.2021, incorreu em ofensa ao art. 8º, I, da Lei 

Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda, 

expressamente, a concessão, a qualquer título, de aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder, 

configurando impossibilidade jurídica transitória de edição 

de lei até 31.12.2021. 

 

Igualmente, as Leis Municipais nº 1.646-GP/2020 

e nº 1.647-GP, editadas pela Câmara Municipal de Nova Mamoré, 

                                            
4 O subsídio do Vice-Prefeito de Guajará foi fixado em valor menor aos 

valores fixados para o mandato antecedente, motivo pelo qual não se 

tratará do subsídio deste cargo especificamente, na presente 

Representação. 
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ao majorar os subsídios dos Vereadores, de R$ 5.000,00 para 

R$ 7.000,00; do Prefeito, de R$ 12.000,00 para R$ 15.000,00; 

do Vice-Prefeito, de R$ 7.100,00 para R$ 10.000,00 e dos 

Secretários Municipais, de R$ 4.100,00 para R$ 7.000,00, 

todos com vigência, também, a partir de 01.01.2021, incorreu, 

da mesma forma, em ofensa ao art. 8º, I, da Lei Complementar 

Federal n. 173, de 27 de maio de 2020. 

 

Salienta-se que além da violação à Lei 

Complementar nº 173/200, há o descumprimento da DM 0052/2020-

GCESS, prolatada no bojo da Representação autuada na Corte 

de Contas sob o nº 00863/2020, que determinou aos chefes dos 

Poderes Legislativos Municipais (além de diversos outros 

jurisdicionados) a suspensão da concessão de qualquer 

incremento remuneratório a quaisquer agentes públicos, a 

qualquer título (revisão geral, recomposição, realinhamento, 

reajuste, etc). 

 

Igualmente, vislumbra-se ofensa à Recomendação 

Conjunta nº 001/2020/MPCRO/TCERO, que veda concessão, a 

qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e 

empregados públicos e militares, até 31.12.2021 ou enquanto 

perdurar a situação de pandemia. 

 

Diante deste cenário, tem-se que os efeitos 

financeiros promovidos pelas Leis Municipais nº 2.248/2020 – 

Guajará-Mirim e nº 1.646-GP/2020 e nº 1.647-GP – Nova Mamoré, 

VIOLAM o artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 
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173/2020, de 27 de maio de 2020, bem como à DM 0052/2020-

GCESS e à Recomendação Conjunta nº 001/2020/MPCRO/TCERO. 

 

Ainda, em consonância com a Lei Complementar 

Federal nº 173/2020 e com a Recomendação Conjunta nº 

001/2020/MPCRO/TCERO, a 2ª Promotoria de Justiça de Guajará-

Mirim exarou a Recomendação Administrativa nº 

5/2020/2ªPJ/GM, determinando aos agentes políticos que não 

implementem as normas de fixação de subsídios, bem como 

alterem a vigência para janeiro de 2022. 

 

Nestas condições, a medida atrai a competência 

da Corte de Contas, dada a sua missão e competências 

definidas na Constituição do Estado de Rondônia (artigos 48 

e 49) relativas à aplicação dos recursos públicos, em 

conformidade com as exigências legais. 

 

2. PRELIMINARMENTE 

 

 

Antes de adentrar o mérito da questão, cumpre 

assentar, para que sejam dirimidas eventuais dúvidas, que a 

presente pretensão tem como objetivo o reconhecimento da 

nulidade dos efeitos financeiros do incremento remuneratório 

em período pandêmico, decorrentes dos atos administrativos 

realizados com base nas Leis Municipais nº 2.248/2020 – 

Guajará-Mirim e nº 1.646-GP/2020 e nº 1.647-GP – Nova Mamoré, 

ante sua incompatibilidade com Lei Complementar Federal nº 

173/2020 e com a Recomendação Conjunta nº 
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001/2020/MPCRO/TCERO, cujo enredo jurídico será esmiuçado 

adiante. 

 

Urge esclarecer, que não se discutem a 

promulgação dos atos normativos de fixação de subsídios, uma 

vez que, de acordo com o art. 29, incisos V e VI, da 

Constituição Federal, os subsídios do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei 

de iniciativa da Câmara Municipal, para a legislatura 

subsequente, consagrando-se, assim, a Anterioridade no ato 

de fixação dos subsídios. Como se verifica, por força 

constitucional, há a obrigatoriedade de obediência à 

anterioridade para a fixação dos subsídios dos vereadores, 

de modo que é legítima a conduta normativa em fixar 

subsídios. 

Também não é objeto da presente Representação a 

análise dos requisitos constitucionais e legais do ato de 

fixação dos subsídios. As normas, cujos efeitos estão sendo 

aqui impugnados podem, a critério da Corte de Contas, ser 

objeto de fiscalização latu sensu. Contudo, este não é o 

desiderato da presente peça ministerial. 

 

Ademais, o ato de fixação dos subsídios não 

demanda necessariamente a majoração destes subsídios, 

especialmente em época de pandemia. Seria perfeitamente 

possível e tecnicamente correta a fixação dos subsídios dos 

mandatos e Legislatura 2021-2024 sem o aumento remuneratório 

ora promovido.  
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Da mesma forma, não se está a contestar pura e 

simplesmente o fato de os valores serem superiores aos 

fixados nos mandatos e legislaturas antecedentes. Isso 

porque, é certo que a fixação dos subsídios se dá de maneira 

autônoma em cada mandato/legislatura, não havendo vinculação 

do quantum dos subsídios a serem fixados para a nova 

legislatura àquele fixado no mandato em vias de se encerrar. 

 

O que se busca, com a presente Representação 

perante a colenda Corte de Contas de Rondônia, é discutir os 

efeitos financeiros decorrentes das normas, tendo em vista 

que estas promoveram incremento remuneratório a partir de 01 

de janeiro de 2021, em nítida violação ao artigo 8º, inciso 

I, da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece: 

 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios afetados pela calamidade pública 

decorrente da pandemia da Covid-19 ficam 

proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

membros de Poder ou de órgão, servidores e 

empregados públicos e militares, exceto quando 

derivado de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade pública; 

(destacou-se) 

 

Em consonância, a DM 0052/2020-GCESS, proferida 

no bojo dos Representação impetrada por este Parquet Contas, 

autuada sob o nº 00863/2020, recomendou aos chefes dos 

Poderes Legislativos Municipais, na pessoa de seus 

representantes, a: 

Autenticação: BEDE-JAGA-BABD-KLXY no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 24 pág(s) assinado eletronicamente por Ernesto T. Victoria e/ou outros em 06/01/2021.



 
GABINETE DO PROCURADOR ERNESTO TAVARES VICTORIA 

 
11 

 
 
 

 
 
 

www.mpc.ro.gov.br 

 

“suspensão da concessão de qualquer incremento 

remuneratório a quaisquer agentes públicos, a 

qualquer título (revisão geral, recomposição, 

realinhamento, reajuste, etc) (itens II, f, c/c V). 

(destacou-se) 
 

 

Por fim, a Recomendação Conjunta nº 

001/2020/MPCRO/TCERO procedeu a seguinte recomendação e 

alerta aos Presidentes de Câmaras e Prefeitos Municipais: 

 

“ABSTENHAM-SE DE PROPOR OU APROVAR projetos de leis 

visando a concessão, a qualquer título, de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de vencimentos ou 

subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, 

Secretários Municipais e servidores, salvo se em 

cumprimento de sentença judicial transitada em 

julgado ou decorrente de lei autorizativa editada 

anteriormente à situação de calamidade pública.” 

(destacou-se) 
 

 

Assim sendo, uma vez esclarecido o objeto da 

presente Representação, passa-se aos pressupostos meritórios 

do pleito. 

 

3. DOS PRESSUPOSTOS DE MÉRITO 
 

 

Com o advento da pandemia da COVID-19, com base 

em Representação do MPC, o TCE/RO expediu a DM 0052/2020-

GCESS em 25 de março de 2020, suspendendo a todos os 

jurisdicionados a concessão de qualquer incremento 

remuneratório a quaisquer agentes públicos, a qualquer 

título (revisão geral, recomposição, realinhamento, 

reajuste, etc). Com isso, a partir de março de 2020, estão 
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vedados os reajustes remuneratórios, incluindo aí a 

concessão de vantagens remuneratórias aos agentes políticos. 

 

No mesmo sentido veio a normativa federal e, por 

meio da Lei Complementar n. 173/2020, restou proibido, até 

31 de dezembro de 2021, criar ou majorar auxílios, vantagens, 

bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em 

favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 

Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e 

militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 

derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior à calamidade.  

Com base em tal disposição legal, restou vedado 

o aumento remuneratório aos agentes políticos, repisa-se, 

até 31.12.2021.  

 

É certo que os entes municipais estão autorizados 

a fixar subsídios, inclusive em valores superiores ao da 

atual legislatura, sem que isso atente violação ao disposto 

na LC nº 173/2020.  

 

Todavia, os agentes municipais, como membros de 

poder, se submetem às regras de direito financeiro 

positivadas no artigo 8º da norma, de forma que a compreensão 

e interpretação do sistema jurídico impõem que o valor 

fixado, quando superior ao da atual legislatura, somente 

surta efeitos a partir de 01/01/2022. 
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Seguindo a obrigatoriedade de fixação de 

subsídios, a Câmara Municipal de Guajará-Mirim editou, em 28 

de setembro de 2020, a Lei n. 2.248/2020, que estabelece as 

regras, parâmetros e valores dos subsídios do Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários Municipais, e dos Vereadores, para o 

mandato de 2021 a 2024. À exceção do subsídio do Vice-

Prefeito (que sofreu decréscimo), houve incremento 

remuneratório para os demais agentes políticos, se for tido 

como parâmetro os valores da legislatura que se encerrou. 

 

Na mesma toada, a Câmara Municipal de Nova Mamoré 

editou, em 12 de novembro de 2020, a Lei n. 1.646/2020, que 

estabelece as regras, parâmetros e valores dos subsídios do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, e dos 

Vereadores, para o mandato de 2021 a 2024. Estes agentes 

políticos tiveram seu subsídio fixado em valores superiores 

aos da legislatura antecedente. 

 

Em ambas as municipalidades, verifica-se 

incremento remuneratório aos agentes políticos, sendo que as 

leis estabeleceram vigência a partir de 01.01.2020, em nítida 

violação à Lei Complementar n. 173/2020. 

 

Como já abordado, em havendo incremento 

remuneratório, há a necessidade de observância das 

restrições de cunho financeiro impostas pela Lei 

Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, de forma que a 

compreensão e interpretação do sistema jurídico impõem que 

o valor fixado, quando superior ao da atual legislatura, 

somente surta efeitos apenas a partir de 01/01/2022. 
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Isso porque, não há que se confundir a fixação do 

subsídio com sua aplicação efetiva. A fixação do subsídio 

dos agentes políticos municipais não se vincula à legislatura 

pretérita e não é limitada pela LC nº 173/2020, que sequer 

faz referência à "fixação" em suas vedações do artigo 8º. 

Porém, a aplicação efetiva do subsídio (o pagamento de fato), 

se submete à regra da LC nº 173/2020, que ao impor, no 

exercício de 2021, que matematicamente o subsídio do agente 

político não seja pago em valores superiores ao atualmente 

vigente e, para tanto, que esta modulação deve estar expressa 

na norma de fixação dos subsídios para a próxima legislatura. 

 

A corroborar o entendimento ora defendido, de que 

o aumento dos subsídios dos agentes políticos somente pode 

ser efetivado a partir de 01.01.2022, rememora-se que esta 

Egrégia Corte de Contas já se posicionou neste mesmo sentido, 

conforme o Parecer Prévio PPL-TC 00020/20, referente à 

Consulta autuada por meio do Processo n. 1871/2020. Na 

ocasião, o Tribunal de Contas de Rondônia fixou o 

entendimento de que: 

 

"está vedada, até 31 de dezembro de 2021, a concessão 

de vantagem, aumento, reajuste ou qualquer adequação 

aos subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos, 

Vereadores e Secretários Municipais, salvo se 

derivado de sentença judicial transitada em julgado 

ou decorrente de lei autorizativa editada 

anteriormente à situação de calamidade pública 

decretada no Estado de Rondônia". 

 

Tal julgado solidifica o entendimento de que, 

embora seja legítimo o ato normativo de fixação dos 

subsídios, o pagamento com acréscimo remuneratório deve se 
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submeter à regra temporal estabelecida na Lei Complementar 

nº 173/2020, somente podendo viger a partir de 01.01.2022. 

 

Ainda, em consonância com as normas e atos 

jurídicos exarados pelo Tribunal de Contas e Ministério 

Público de Contas, o Ministério Público Estadual, por meio 

da 2ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim exarou a 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 5/2020/2ªPJ/GM, determinando 

aos agentes políticos que Não implementem as normas de 

fixação de subsídios e alterem a vigência para janeiro de 

2022. 

 

Assim sendo, diante do arcabouço normativo e 

jurídico descortinado acima, conclui-se que há óbice 

jurídico, até 31 de dezembro de 2021, para que os pagamentos 

dos subsídios dos agentes políticos de Guajará-Mirim e Nova 

Mamoré fixados pelas Leis n. 2.248/2020 e 1.464/2020, 

respectivamente, uma vez que a concessão de incremento 

remuneratório está vedada pelo artigo 8º da Lei Complementar 

n. 173/2020 e pela Recomendação Conjunta n. 

001/1010/MPCRO/TCERO. 

 

Importa, ainda, salientar, que tal entendimento é 

roborizado pela jurisprudência pátria, conforme demonstram 

os seguintes julgados, exarados por Tribunais de Contas 

pares, que ao examinarem idêntica matéria, prolataram que: 

 

EMENTA: CONSULTA. SUBSÍDIO DOS VEREADORES. VEDAÇÃO DA 

MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS PARA A 

MESMA LEGISLATURA. OBRIGATORIEDADE DO PRINCÍPIO DA 

ANTERIORIDADE. ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE ATÉ 
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DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 8° DA LC 173/2020. 1. A Lei 

Municipal que fixará os subsídios dos vereadores 

deverá obedecer o princípio da anterioridade. Por 

tanto, deverá ser promulgada ainda no exercício 

corrente (último ano de legislatura), para surtir 

efeitos apenas na subsequente. Salientamos que, de 

acordo com o artigo 44, parágrafo único, da 

Constituição Federal, “Cada legislatura terá a 

duração de quatro anos”. A construção legal disposta 

no art. 29, VI, da CF/88 impede a possibilidade de 

ocorrer autoconcessão de majoração dos próprios 

subsídios pelos Edis, já que a Câmara somente majorá 

os subsídios dos Vereadores que venham a compor a 

legislatura subsequente àquela que os majorou. 2. O 

artigo 8°, inciso I, da LC n° 173 de 2020 proibiu a 

concessão de reajuste até dezembro de 2021, 

ressalvados os casos previstos na Lei. Ocorre que, o 

ano de 2021 será o primeiro ano da legislatura, mas 

por conta da vedação trazida pelo citado dispositivo, 

caso haja alteração/majoração dos subsídios dos 

vereadores, mesmo que dentro do limite legal, 

observados os critérios estabelecidos na Lei Orgânica 

do Município e os tetos remuneratórios, não poderão 

ser concedidos até 31 de dezembro de 2021, tendo seus 

efeitos produzidos somente a partir de 01 de janeiro 

de 2022. (TCM/BA – CONSULTA - CÂMARA MUNICIPAL DE 

CENTRAL - PROCESSO Nº 09224/20 - PARECER Nº 00946-

20, em 18 de junho de 2020). Grifei 

 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MEDIDA CAUTELAR. TEORIA 

DOS PODERES IMPLÍCITOS. PODER GERAL DE CAUTELA 

CONFERIDO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS. PRECEDENTE DA 

NOSSA SUPREMA CORTE. PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN. REMUNERAÇÃO DOS 

VEREADORES, DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. SUBSÍDIOS. LEIS MUNICIPAIS 

ESPECÍFICAS PARA FIXAÇÃO. PRINCIPÍOS DA ANTERIORIDADE 

DA LEGISLATURA E DA INALTERABILIDADE. PANDEMIA 

PROVOCADA PELA COVID-19. DECRETAÇÃO DO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 

173/2020 E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AUMENTO DE 

REMUNERAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 

LEIS MUNICIPAIS QUE FIXAM E MAJORAM OS SUBSÍDIOS DOS 

AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM EFEITOS FINANCEIROS 

A PARTIR DE 01.01.2021. ANTINOMIA OU CONFLITO 

APARENTE ENTRE NORMAS. INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO 

HIERÁRQUICO DE SOLUÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA NORMA 

FEDERAL, POR SER HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. 

DESCUMPRIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE 

NÃO APRESENTOU ESTUDO PRÉVIO E OS DOCUMENTOS 

CORRELATOS, COMO DETERMINA A LRF. IRREGULARIDADES 
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EVIDENCIADAS EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO DE 

MEDIDA CAUTELAR. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA 

DEMORA CONFIGURADOS. DEFERIMENTO DA SUGESTÃO CAUTELAR 

NO SENTIDO DE QUE CUMPREM AO PREFEITO MUNICIPAL E AO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES QUE ESTIVEREM NO 

EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS MANDATOS SE ABSTEREM DE 

PROMOVER A ORDENAÇÃO DE QUALQUER DESPESA PÚBLICA 

(PAGAMENTO) RELACIONADA A SUBSÍDIOS MAJORADOS COM 

FULCRO NAS LEIS MUNICIPAIS N.ºS 332 E 333, DE 30 DE 

JUNHO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN. 

IMPERIOSIDADE DE A DDP PROMOVER O LEVANTAMENTO DOS 

LIMITES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS 

RELATIVOS AO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL, BEM 

ASSIM MONITORAR O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO. 

CITAÇÕES. (TCM/RN – REPRESENTAÇÃO - PROCESSO Nº 

003.276/2020-TC 1ª CÂMARA, em 15 de outubro de 2020). 

 

Destarte, diante dos fundamentos fáticos e 

argumentos jurídicos aqui exposto, resta evidenciado que a 

Lei Municipal nº 2.248/2020, editada pela Câmara Municipal 

de Guajará-Mirim, ao majorar os subsídios dos Vereadores, do 

Prefeito, e dos Secretários Municipais, e as Leis Municipais 

nºs. 1.646-GP/2020 e nº 1.647-GP, editadas pela Câmara 

Municipal de Nova Mamoré, ao majorar os subsídios dos 

Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários 

Municipais, ambas com vigência a partir de 01.01.2021, 

incorreram em ofensa ao art. 8º, I, da Lei Complementar 

Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, à DM 0052/2020-GCESS 

e à Recomendação Conjunta nº 001/2020/MPCRO/TCERO. 

 

Desta forma, impõe-se ao Prefeito Municipal e ao 

Presidente da Câmara de Vereadores que estiverem no exercício 

dos respectivos mandatos, se absterem de promover a ordenação 

de qualquer despesa pública (pagamento) relacionada a 

subsídios majorados com fulcro nas aludidas Leis Municipais. 
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4. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA 

 
 

O Supremo Tribunal Federal reconhece, com amparo 

na Teoria dos Poderes Implícitos, que os Tribunais de Contas 

possuem Poder Geral de Cautela, ou seja, podem expedir 

medidas cautelares para dotar de efetividade suas decisões 

finais. 

 

Nesse sentido, o art. 108-A do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia dispõe acerca da 

concessão de Tutela Antecipatória de Caráter Inibitório, 

sempre que houver fundado receio de consumação, reiteração 

ou continuação de dano ao erário, ipsis litteris: 

"Art. 108-A. A Tutela Antecipatória é a decisão 

proferida de ofício ou mediante requerimento do 

Ministério Público de Contas, da Unidade Técnica, de 

qualquer cidadão, pessoa jurídica interessada, 

partido político, associação ou sindicato, por juízo 

singular ou colegiado, com ou sem a prévia oitiva do 

requerido, normalmente de caráter inibitório, que 

antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do 

provável provimento final, nos casos de fundado 

receio de consumação, reiteração ou de continuação de 

lesão ao erário ou de grave irregularidade, desde que 

presente justificado receio de ineficácia da decisão 

final." (destacou-se) 

 

Constata-se do dispositivo citado que os 

requisitos para a concessão de Tutela Inibitória são: (i) 

fundado receio de consumação, reiteração ou continuação da 

lesão ao erário ou grave irregularidade (fumus boni juris) 

e (ii) receio de ineficácia da decisão final (periculum in 

mora).  

No presente feito, o Ministério Público de 

Contas entende que há elementos suficientes para que seja 

proferida tutela inibitória, diante do fundado receio de 
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lesão ao erário, a configurar-se caso ocorram DESPESAS, 

dentro do exercício de 2021, oriundas de eventuais pagamentos 

concedidos com base nas Leis Municipais nº 2.248/2020 – 

Guajará-Mirim e nº. 1.646-GP/2020 e nº 1.647-GP – Nova Mamoré 

aos agentes políticos das Municipalidades, em ofensa ao art. 

8º, I, da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 

2020, à DM 0052/2020-GCESS e à Recomendação Conjunta nº 

001/2020/MPCRO/TCERO. 

 

Presente, destarte, o fumus boni juris. 

 

Outrossim, também se encontra presente o 

periculum in mora, em razão da iminência dos primeiros 

pagamentos, uma vez que a vigência das normas se iniciou em 

01.01.2021, a partir de quando ensejará o direito ao 

recebimento dos subsídios em acréscimo remuneratório, 

fundamentado em recentes normas sem amparo jurídico, diante 

do atual cenário da pandemia do COVID-19, como já delineado. 

 

Afora tais argumentos, é contumaz a apresentação 

de defesas, por jurisdicionados, lastreadas na alegação de 

que valores recebidos de boa-fé não demandam devolução ao 

ente estatal, o que dependeria de moroso procedimento 

administrativo para comprovação da má-fé dos beneficiários, 

a fim de possibilitar a sua devolução dos valores recebidos 

aos cofres públicos, em se de tomada de contas especial, 

prevista na Lei Complementar nº 154/96. 

 

Assim, é verossímil vislumbrar fundado receio de 

ineficácia da decisão final em relação aos valores que sejam 
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pagos aos agentes políticos, até que a decisão final da Corte 

de Contas seja prolatada (periculum in mora).  

 

Por todo o exposto, presentes os requisitos para 

a concessão de Tutela Inibitória de Urgência, mister se faz 

que seja prolatada decisão monocrática, inaudita altera 

parte, de lavra do Eminente Conselheiro Relator, 

determinando aos Presidentes das Casas das Leis dos 

Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré se absterem de 

promover a ordenação de qualquer despesa pública (pagamento) 

relacionada a subsídios majorados com fulcro nas aludidas 

Leis Municipais, até o dia 31.12.2021, ou até decisão final 

de mérito a ser proferida pelo Tribunal de Contas. 

5. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS FINAIS 

 

Diante do exposto, considerando a lesão 

suportada pelo erário em função dos fatos trazidos na 

Representação em apreço, o Ministério Público de Contas 

requer seja: 

 

I - recebida a vertente representação, haja 

vista atender aos requisitos de admissibilidade insculpidos 

nos normativos que regem a atuação dessa Corte de Contas, 

consoante os trâmites de praxe;  

 

II – concedida a Tutela Inibitória, inaudita 

altera parte, determinando aos Presidentes das Câmaras 

Municipais dos Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré se 

abstenham de promover a ordenação de qualquer despesa pública 

(pagamento) relacionada a subsídios majorados com fulcro nas 
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Leis Municipais nº 2.248/2020 – Guajará-Mirim e nº 1.646-

GP/2020 e nº 1.647-GP – Nova Mamoré, até o dia 31.12.2021, 

ou até decisão final de mérito a ser proferida pelo Tribunal 

de Contas, tendo em vista que os efeitos financeiros da 

majoração dos subsídios dos agentes políticos, até o dia 

31.12.2021 ou enquanto perdurar a pandemia viola o art. 8º, 

I, da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, 

a DM 0052/2020-GCESS e a Recomendação Conjunta nº 

001/2020/MPCRO/TCERO; 

 

III – consignado a fixação de multa cominatória, 

incidente sobre qualquer pagamento, por Membro, amparado nas 

Leis Municipais nº 2.248/2020 – Guajará-Mirim e nº 1.646-

GP/2020 e nº 1.647-GP – Nova Mamoré, que venha ser realizado 

após a notificação do quanto decidido por essa Corte, em 

sede de tutela inibitória, com fundamento nos artigos 139, 

inciso IV e 536, do Novo Código de Processo Civil, c/c o 

art. 108-A, §2º e art. 286-A, do Regimento Interno do TCE-

RO5; 

 

IV - fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que 

os Presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios de 

Guajará-Mirim e Nova Mamoré comprovem a adoção de 

providências necessárias, constantes do Item II da 

representação em tela, sob pena de aplicação da Multa, 

prevista no artigo 55, IV, da Lei Complementar n° 154/96; 

 

                                            
5 Alterado pela Resolução nº 76/2011. 
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Na oportunidade, informa-se a remessa de cópia 

da vertente representação ao Ministério Público do Estado de 

Rondônia, para adoção, pelo órgão, das medidas que julgar 

cabíveis. 

 

Porto Velho, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 

ERNESTO TAVARES VICTORIA 

Procurador do Ministério Público de Contas 
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ANEXO 

 

TABELA LEIS E ATOS JURÍDICOS, POR DATA E ENTE: 

DATA ENTE ATO JURÍDICO DESCRIÇÃO - OBSERVAÇÃO 

24.06.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

RESOLUÇÃO 

LEGISLATIVA Nº 

008/2016 

Fixa o subsídios dos Vereadores para a 

Legislatura 2017-2020. 

15.08.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

NOVA MAMORÉ 

RESOLUÇÃO 

LEGISLATIVA Nº 

018/CMNM/2016 

Fixa o subsídios dos Vereadores para a 

Legislatura 2017-2020. 

26.08.2016 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

NOVA MAMORÉ 

LEI N. 

1.173/2016 

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais para o mandato de 2017 a 

2020. 

24.10.2016 
PREFEITURA DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

LEI N. 

1.824/2016 

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais para o mandato de 2017 a 

2020. 

20.01.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

LEI ORGÂNICA DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

Parâmetros legais para a fixação dos subsídios 

dos agentes políticos. 

27.05.2020 FEDERAL 

Lei Complementar 

n. 173/2020, de 

27 de maio de 

2020 

Proibiçãoaté 31.12.2021, de criar ou majorar 

auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer 

natureza, inclusive os de cunho indenizatório, 

em favor de membros de Poder, do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública e de servidores 

e empregados públicos e militares, ou ainda de 

seus dependentes, exceto quando derivado de 

sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior à calamidade 
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28.09.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

LEI N. 

2.248/2020 

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais, e dos Vereadores, para 

o mandato de 2021 a 2024. 

12.11.2020 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

NOVA MAMORÉ 

LEI N. 

1.646/2020 

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais para a legislatura 2021 

a 2024. 

12.11.2021 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

NOVA MAMORÉ 

LEI N. 

1.647/2021 

Fixa os subsídios dos Vereadores para a 

legislatura 2021 a 2024. 

16.11.2020 TCE / MPCRO 
Parecer Prévio 

PPL-TC 00020/20 

Processo 1871/2020 - Consulta - "está vedada, 

até 31 de dezembro de 2021, a concessão de 

vantagem, aumento, reajuste ou qualquer 

adequação aos subsídios de Prefeitos, Vice-

Prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais, 

salvo se derivado de sentença judicial 

transitada em julgado ou decorrente de leu 

autorizativa editada anteriormente à situação de 

calamidade pública decretada no Estado de 

Rondônia".  

17.12.2020 TCE / MPCRO 

Recomendação 

Conjunta n.  

001/2020/MPCRO/T

CERO 

Vedação à concessão, a qualquer título, de 

vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a membros de Poder ou de órgão, 

servidores e empregados públicos e militares, 

até 31.12.2021 ou enquanto perdurar a situação 

de pandemia. 

28.12.2021 

2ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA DE 

GUAJARÁ-MIRIM 

RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

DE 

5/2020/2ªPJ/GM 

Não implementem as normas de fixação de 

subsídios e alterem a vigência para janeiro de 

2022. 
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