
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VIANA

RECOMENDAÇÃO 11/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promo-

tor de Justiça que esta subscreve, no desempenho de suas atribuições

constitucionais e legais, com fulcro nas disposições contidas no art.

129, II, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93, na Lei Complemen-

tar Estadual nº 13/91, na Lei nº 8.429/92 e demais diplomas legislati-

vos pertinentes à espécie, e;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da or-

dem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (CF, art.

127), em especial, a defesa do patrimônio econômico e social, além de

outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III);

CONSIDERANDO que é obrigatória a obediência da Administra-

ção Pública aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da mora-

lidade, da publicidade e da eficiência (CF, art. 37);

CONSIDERANDO competir  ao  Ministério  Público  expedir

recomendações visando o efetivo respeito aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito

fundamental  à  boa  administração  pública,  que  configura  “o  direito

fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional

cumpridora  de  seus  deveres,  com  transparência,  motivação,

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”1;

CONSIDERANDO o  escopo  de  vedação  à  grave  agressão  aos

direitos fundamentais conectados à boa administração pública, bem como

a  vedação  à  grave  agressão  às  normas  da  cultura  político-

administrativa,  mormente  em  se  considerando  que  a  probidade

administrativa  é  uma  das  modalidades  de  moralidade  administrativa,

merecedora de especial consideração da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que  dentro  das  relevantes  atribuições

ministeriais,  há  de  se  exigir  que  a  publicidade  no  âmbito  da

Administração Pública respeite os princípios expostos no artigo 37,

1  FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais.
4 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 36.
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“caput”, da Constituição Federal da Administração Pública, sob pena de

violação ao interesse público, ao princípio republicano, ao princípio

da moralidade e ao dever da probidade;

CONSIDERANDO que  foi  noticiando  ao  Ministério  Público  a

fixação de aumento de subsídio dos vereadores de Viana, aprovados pela

Câmara  Municipal  após  o  pleito  eleitoral  próximo  passado,  para  a

próxima legislatura;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, visando combater o

casuísmo  legislativo,  proíbe  a  fixação  dos  subsídios  quando  já  se

avizinha o novo mandato eletivo;

CONSIDERANDO que, por consequência,  a fixação de subsídio

de prefeito, vice-prefeito e vereadores, se dá pela respectiva Câmara

Municipal em uma legislatura, para viger apenas na legislatura seguin-

te, antes, porém, de se saber quem os exercerá, em homenagem ao princí-

pio da moralidade, que por certo deve pautar a atuação pública;

CONSIDERANDO que tal preceito constitucional foi desrespei-

tado pela Câmara Municipal de Viana, tornando, por consequência, ambos

textos legislativos flagrantemente inconstitucionais, por implicar em

ofensa direta ao artigo 29, VI, da CF, já que o princípio da anteriori-

dade remete o ato fixador de subsídios ao voto dos vereadores antes das

eleições municipais, que definirão a futura composição da Câmara e os

mandatários do executivo municipal, para que tal ato seja revestido de

imparcialidade e impessoalidade e não de vícios de legislação em causa

própria;

CONSIDERANDO que vários Tribunais de Contas já se posicio-

naram em relação à matéria, respaldados no princípio da moralidade de

que trata o art. 37 da Constituição Federal, e entendendo que a norma

da anterioridade enseja que a fixação de subsídios seja realizada antes

das eleições municipais;

CONSIDERANDO que o TCE-CE, por exemplo, é definitivo na in-

terpretação de que a anterioridade tem o significado de anterior às

eleições e reporta que esse entendimento foi fixado pelo Supremo Tribu-

nal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 62.594, de cujo

acórdão foi relator o Ministro Djaci Falcão (transcrição parcial abai-

xo, in verbis): 
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“(...) quando a lei fala em fixação de remuneração, em cada legislatu-

ra, para a subseqüente, necessariamente prevê que tal fixação se dê an-

tes das eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre, neces-

sariamente, da ratio essendi do preceito. Consequentemente, a expressão

legal ‘para a seguinte legislatura’, ‘ao fim de cada legislatura’, ‘no

último ano de cada legislatura’ significa, igualmente, atendendo-se à

razão do princípio, antes das eleições dos membros da própria legisla-

tura. Depois da eleição, já se saberá qual a futura composição do corpo

legislativo e a fixação dos subsídios já não terá o mesmo aspecto de

independência e imparcialidade que decorre de uma prévia fixação”.

CONSIDERANDO que para  que  o  princípio  da  impessoalidade

seja respeitado, a fixação do subsídio pela câmara de vereadores deve-

ria ter sido estabelecida antes da eleição municipal de 2016, de acordo

com as normas estabelecidas na Constituição e interpretação jurispru-

dencial, sendo possível a fixação dos subsídios baseados em critérios

que permitam a valorização dos Parlamentares e gestores municipais, a

autonomia destes e a correta aplicação da legislação;

CONSIDERANDO que  o  próprio  TJMA  já  admitiu  que  viola  a

Constituição Estadual, lei e regulamento municipais que aumentam os

subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito após o resultado das

eleições e antes da próxima legislatura, segundo precedente do STF, re-

sultando em Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com

efeitos ex-tunc2.

RESOLVE, a fim de que no futuro não se alegue ignorância

quanto à extensão dos efeitos e ilegalidade dos atos,  RECOMENDAR aos

Senhores(as) Vereadores(as) do Município de Viana, que seja convocada

sessao extraordinária da Câmara de Vereadores e revogado o diploma

legislativo que majorou o subsídio dos vereadores de Viana/MA para a

legislatura  2017/2020,  ante  a  clara  inconstitucionalidade  do  texto

legislativo indicado, posto que ofende materialmente o teor do artigo

29, VI, c/c artigo 37, caput, ambos da Constituição Federal.

Espera  o  Ministério  Público o  pronto  atendimento  desta

RECOMENDAÇÃO,  por  ser  medida  imprescindível  à  proteção  da  ordem

2(Órgão Especial Sessão do dia 30 de setembro de 2015 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 54835/2014
(0010107-65.2014.8.10.0000) Requerente : Ministério Público do Estado do Maranhão Proc. Geral : Regina Lú-

cia de Almeida Rocha Requerida : Câmara de Vereadores do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão Proc.

de Justiça : Terezinha de Jesus de Anchieta Guerreiro Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho)
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jurídica constitucional e democrática, em especial aos princípios que

regem a administração pública, cuja defesa incumbe a esta Instituição.

Para conhecimento e divulgação da presente Recomendação:

I. Oficie-se ao senhor presidente e vereadores da Câmara de Vereadores

de Viana, enviando-lhe cópia desta Recomendação, para conhecimento e

providências, solicitando-lhe seja a mesma afixada no átrio daquela

repartição pública, bem como requisitando que informe, no prazo de até

05 dias, sua aceitação e as providências que foram adotadas sobre o

assunto;

II. Oficie-se ao Senhor Prefeito, enviando-lhe cópia desta Recomendação

para  conhecimento,  solicitando-lhe  seja  a  mesma  afixada  no  átrio

daquela casa;

III  -  Providencie-se  a  remessa  de  cópia  da  presente  recomendação,

através de ofício, ao Exmo. Sr. Coordenador do CAO-Proad do Ministério

Público do Estado do Maranhão, para conhecimento;

IV.  Providencie-se  a  remessa  de  cópia  desta  Recomendação  por  meio

digital  à  Biblioteca/PGJ  para  publicação  no  Diário  Oficial  do

Ministério Público.

O Ministério Público informa que em caso de não acatamento

adotará  as  medidas  legais  necessárias  a  fim  de  assegurar  a  sua

implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública e

por improbidade administrativa, além de eventual tutela criminal e em

busca da declaração de inconstitucionalidade da norma guerreada.

A presente Recomendação, nos termos da legislação em que se

lastreia, possui prazo de vigência indeterminado.

Publique-se no átrio desta Promotoria de Justiça.

Registre-se. Notifiquem-se. Cumpra-se. 

Expedientes, inclusive, “de ordem”.

Viana/MA, 23 de dezembro de 2016

Lindemberg do Nascimento Malagueta Vieira

Promotor de Justiça Titular da 1ª PJ


