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Direito adquirido aos critérios da paridade e integ ralidade no pagamento 
de pensão por morte de servidor aposentado antes do  advento da EC nº 
41/2003, mas falecido durante sua vigência.   

 

 O tema sobre a pensão por morte na integralidade dos proventos de ex-
servidor, aposentado antes do advento da EC 41/2003, mas falecido após a 
sua promulgação, teve reconhecida a existência de repercussão geral. Senão 
vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E 
INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO 
DA EC 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA PROMULGAÇÃO.  
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”  (fl. 394). É o breve 
relatório. Decido. De acordo com o § 6º do art. 543-A do Código de 
Processo Civil: “O Relator poderá admitir, na análise da repercussão 
geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador 
habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal”. Por sua vez, o § 2º do art. 323 do RISTF assim disciplinou a 
matéria: “Mediante decisão irrecorrível, poderá o (a) Relator (a) 
admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a 
manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre 
a questão da repercussão geral”. A esse respeito, assim se 
manifestou o eminente Min. Celso de Mello, Relator, no julgamento da 
ADI 3.045/DF: “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, 
deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação 
processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem 
uma adequada resolução do litígio constitucional”. Verifico que os 
requerentes atendem aos requisitos necessários para participar desta 
ação na qualidade de amicus curiae. Isso posto, defiro os pedidos. 
Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2012.Ministro RICARDO 
LEWANDOWSKI- Relator - 

 

(STF - RE: 603580 RJ , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Data de Julgamento: 01/08/2012, Data de Publicação: DJe-172 
DIVULG 30/08/2012 PUBLIC 31/08/2012) 

 

 O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 
(RE) 603580, estabeleceu que os pensionistas de servidor aposentado, falecido 
depois da promulgação da EC 41/2003, têm direito à paridade com servidores 
da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, desde que se enquadrem na 
regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Senão vejamos: 

 

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios , incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de  1998 
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que 
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:  

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria; 

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites 
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 
prevista no inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias 
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão 
às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com este artigo. 

 

 Logo, também aos servidores dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 
1998 poderão aposentar-se com proventos integrais, desde que preencham, 
cumulativamente, os requisitos de ter 35 anos de contribuição, se homem, e 30 
anos, se mulher, bem como, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria, 
bem como deve ter a idade mínima resultante da redução, relativamente aos 
limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano 
de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no 
inciso I do caput deste artigo. Vejamos: 

 

Art. 40. Aos servidores  titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios , incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contribu ição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e in ativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo . (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que 
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a 
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:      (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 
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[...] 

III - voluntariamente , desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições:       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, 
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher;      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)       (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 

 Como visto, os pensionistas de servidor aposentado, falecido depois da 
promulgação da EC 41/2003, têm direito à paridade com servidores da ativa  
para reajuste ou revisão de benefícios, desde que se enquadrem na regra de 
transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Entretanto , lhes foi afastada a 
integralidade do benefício , devendo a pensão ser fixada de acordo com o 
disposto no inciso I do § 7º do art. 40 da Constituição Federal: 

 

Art. 40. […] 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por 
morte , que será igual:  

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por 
cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 
óbito; ou(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  

 

 Ou seja, a lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por 
morte, que deverá ser igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor 
falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido 
de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à 
data do óbito. 

 
 Conclui-se que, o STF fixou o entendimento de que os pensionistas de 
servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à 
paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de 
transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, entretanto, direito à 
integralidade. 
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Os subsídios dos secretários municipais e o princíp io da anterioridade na 
fixação dos subsídios  

 

 Segundo Celso Antônio Bandeira Mello, os agentes políticos são 
remunerados exclusivamente por subsídio e que tal modalidade foi criada com 
o intuito de tornar mais visível e controlável a remuneração destes, impedindo 
que fosse constituída por distintas parcelas que ao se agregarem elevariam o 
montante, indistintamente1.  

 A Constituição Federal, no artigo 39, § 4º, impõe que os agentes 
políticos sejam remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela 
única vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória.  

 A Constituição Estadual também dispõe sobre a remuneração dos 
agentes políticos, reproduzindo o modelo federal e indicando este a ser 
seguido. Senão vejamos: 

 

Art. 11 - A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores 
será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 
subsequente, em data anterior à realização das eleições para os 
respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal. 
[Grifos acrescidos] 

 

 Conforme comando expresso Constitucional no § 4º do art. 39, é 
inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que conceder qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória aos agentes políticos, a exemplo dos Vereadores, também por 
afrontar os arts. 8º e 11 da Constituição Estadual e o § 4º do art. 39 da 
Constituição Federal.  

 Do texto original da Constituição Federal de 1988, o artigo 29, inciso V, 
trazia como preceito que a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores deveria ser fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para 
a subsequente, observados outros artigos da Constituição. Ou seja, trazia 
expressamente o Princípio da Anterioridade. Senão vejamos: 

 

Art. 29. [...] 

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores 
fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a 
subsequente, observado o que dispõem os arts. 37,  

XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I; [Grifos acrescidos] 
 

                                                 
1
 MELLO, 2012. p. 277. 
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 Após a Emenda Constitucional n. 19/1998, houve alteração nos incisos V 
e VI, tratando da remuneração dos agentes políticos municipais, mas 
suprimindo a expressão “em cada legislatura, para a subsequente”. Senão 
vejamos: 

 

Art. 29. [...] V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, [teto subsídios 
Ministros STF] 39, § 4º, [subsídio] 150, II, [vedação de diferenciação 
tributária]153, III, e 153, § 2º, I; VI - subsídio dos Vereadores fixado 
por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, 
setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os 
Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, 
§ 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

 

 Em seguida adveio a Emenda Constitucional n° 25/2000, trazendo 
novamente a expressão “em cada legislatura para a subseqüente”, quanto aos 
Subsídios dos Vereadores. Senão vejamos: 

 

Art. 29. [...] VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes 
limites máximos: 

 

 Como demonstrado, com as alterações que se sucederam, o Princípio 
da Anterioridade somente continuou de forma expressa em relação aos 
Vereadores e não mais em relação ao Prefeito, Vice-Prefeito, e Secretários 
Municipais. 

 Logo, surgiu a possível dúvida se em relação a estes não seria 
necessário respeitar o Princípio da Anterioridade para a fixação dos subsídios. 

 Mas, a doutrina tratou de ensinar que o Princípio da Anterioridade deve 
sim ser respeitado em relação a todos os Agentes Políticos Municipais com 
base em uma interpretação sistemática do texto constitucional respeitando os 
Princípios Constitucionais Administrativos elencados no artigo 37 da 
Constituição Federal, como os Princípios da Impessoalidade e da 
Moralidade2.Senão vejamos: 

Do cotejo entre o texto anterior e a nova redação dada aos incisos V e 
VI do artigo 29, poder-se-ia afirmar, com relação ao Prefeito e Vice-

                                                 
2
 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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Prefeito, o abandono do princípio da anterioridade, vez que o novo 
texto, ao menos expressamente, faz alusão ao referido princípio. 
Contudo, uma interpretação sistemática do texto, ao constitucional 
distância essa mera interpretação literal. Traz-se como fundamento os 
princípios elencados no caput do artigo 37 da nossa Carta Magna. 
Ora, os princípios da impessoalidade e da moralidade impõe a fixação 
da remuneração dos Prefeitos e secretários antes do início dos seus 
mandatos3. 

 É importante que a fixação dos subsídios se dê antes do pleito eleitoral a 
fim de que não seja fruto de benefício ou até mesmo perseguição aos novos 
agentes políticos o que burlaria o princípio da moralidade4. 

 A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul traz em seu artigo 11 o 
Princípio da Anterioridade, impondo que a remuneração do Prefeito, Vice-
Prefeito e dos Vereadores deverá ser fixada pela Câmara Municipal, em cada 
legislatura para a subsequente e em data anterior as eleições. Senão vejamos: 

 

Art. 11 - A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores 
será fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 
subsequente, em data anterior à realização das eleições para os 
respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal. 

 

 Logo, as Câmaras Municipais das Cidades do Rio Grande do Sul 
deverão seguir este regramento, tendo de fixar os subsídios dos Agentes 
Políticos Municipais de uma legislatura para a outra e em data anterior as 
eleições. 

 A Jurisprudência Gaúcha tem entendido como inconstitucional as leis 
municipais que fixam os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito sem a 
observância do Princípio da Anterioridade. Entende que o artigo 11 da 
Constituição Estadual deve ser respeitado e que os subsídios devam ser 
fixados para a legislatura subsequente e não dentro da mesma legislatura. 
Senão vejamos: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E 
VICE-PREFEITO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
ANTERIORIDADE. ART. 11 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OS 
SUBSÍDIOS DEVEM SER FIXADOS PARA A LEGISLATURA 
SUBSEQUENTE E NÃO DENTRO DA MESMA LEGISLATURA. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBIILDADE DE 
SUBSÍDIOS/VENCIMENTOS. ART. 29, ii DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE IMPORTOU NA 

                                                 
3
 MARQUES, 2003. v.45, p.331.  

4
 MATEUS, Wilson Roberto. Poder Legislativo Municipal: A que se presta e quanto custa para a sociedade – 

Estudo sobre a importância dos representantes populares, sobre a redução do número cadeiras para a próxima 
legislatura e sobre as regras da remuneração. Revista de Direito. São Paulo, Anhanghera, v. 8, n. 10, 2005, p.94. 
Disponível na internet: <http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rdire/issue/view/3/showToc. Acesso em 
24.10.2012>. Acesso em: 24 de outubro de 2012.  
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REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DO SUBSÍDIO PERCEBIDO PELO 
PREFEITO E VICE-PREFEITO. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE.5 

 

 O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também vem se posicionado 
no sentido de que não é possível que Câmara de Vereadores aumente ou 
diminua os subsídios para ter validade dentro da mesma legislatura e ainda por 
Resolução da Mesa Diretora, eis que além de ferir o Princípio da Anterioridade 
é realizado por meio diferente de lei. Senão vejamos:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DE 
SUBSÍDIOS. RESOLUÇÃO DA MESA DA CÂMARA DE 
VEREADORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMINAR. Não há 
como aumentar os subsídios dos Edis por Resolução da Câmara no 
mesmo mandato. Obrigatoriedade de ser observado o Princípio da 
Anterioridade. AGRAVO DESPROVIDO.6 

 

 O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul por meio do 
parecer n.° 13/2002, firmou entendimento no sentido de que o artigo 11 da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul também deve ser aplicado aos 
Secretários Municipais, ou seja, o Princípio da Anterioridade também deve ser 
aplicado a estes, eis que são considerados Agentes Políticos. Senão vejamos: 

 

TCE/RS – PARECER 13/2002 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO 
DOS ESTIPÊNDIOS SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 

 

 Aplica-se o disposto no artigo 11 da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul a fixação da retribuição pecuniária dos Secretários Municipais, 
como consectário da natureza de agente político dos cargos7. 

 O artigo 11 apenas não teria sido atualizado após estas alterações, mas 
deve ser interpretado, considerando estas mudanças, sob pena de ser 
considerado inconstitucional. Ou seja, o Princípio da Anterioridade também 

                                                 
5
 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 70017316787. 

Requerente: Paulo de Borba Dias Filho (Prefeito de São Jerônimo). Requerida: Câmara Municipal de Vereadores de São 
Jerônimo. Relator: Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini. Porto Alegre, 02 de abril de 2007. 
6
  BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n° 70045058732. Agravante: 

Câmara de Vereadores de Rio Grande. Agravado: Ministério Público. Relator: Desembargador Jorge Maraschin dos Santos. 
Porto Alegre, 23 de novembro de 2011. 
7
  BRASIL, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Parecer 13/2002. Consultor: Poder Legislativo de 

Caxias do Sul. Parecerista: Cesar Santolim. Auditoria, 27 de maio de 2002. Disponível em 
<http://www2.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50202:0:1800401794692674:DOWNLOAD:NO::P_CD_LEG:340104 > 
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deve ser estendido aos Secretários Municipais, com fundamento em tratamento 
isonômico em relação aos demais agentes políticos. 

 Porém, há julgados em sentido contrário. Senão vejamos: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. fixação de subsídios ao prefeito, 
vice-prefeito e vereadores em ofensa ao princípio da anterioridade 
previsto no artigo 11 da Constituição estadual. não sujeição dos 
subsídios dos secretários municipais ao prazo previsto no artigo 11 da 
Constituição Estadual. 

Nos termos do que dispõe o artigo 11 da Constituição Estadual, a 
remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores será fixada em 
data anterior à realização das eleições municipais, o que não foi 
observado nas Leis Municipais nºs 985 e 986 de 10/11/2008 de 
Guabiju, flagrada a inconstitucionalidade das normas. 

A remuneração dos Secretários Municipais e não está sujeita ao 
prazo previsto no artigo 11 da Constituição Estadual. 

Precedentes do Órgão Especial. 

AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME8. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
ALTO FELIZ. LEIS MUNICIPAIS N° 742 E 743/2008, QUE FIXAM OS 
SUBSÍDIOS DOS PREFEITOS, VICES-PREFEITOS, VEREADORES 
E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. PRÍNCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 
REGRA DO ART. 11 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. LEI 
EDITADA APÓS AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 3 DE OUTUBRO 
DE 2008. VIGÊNCIA PARA A LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. 
VEDAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, POR MAIORIA9. 

 

 Conclui-se que, por cautela, até mesmo para evitar apontamentos pelo 
Tribunal de Contas, parece ser o ideal fixar os Subsídios dos Secretários 
Municipais no mesmo momento em que forem fixados os subsídios dos outros 
agentes políticos municipais, ou seja, antes das eleições. 

 

 

 

                                                 
8
  BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 70031908866. 

Proponente: Prefeito Municipal de Guabiju. Requerida: Câmara de Vereadores de Guabiju. Relator: Desembargador 
Carlos Eduardo Zietlow Duro. Porto Alegre, 14 de dezembro de 2009. 
9
 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade n°  

70028434447. Proponente: Prefeito Municipal de Alto Feliz. Requerida: Câmara de Vereadores de Alto Feliz. 
Relator: Arno Werlang. Porto Alegre, 08 de junho de 2009. 
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Os Legislativos Municipais devem optar por fixação de subsídios 
diferenciados para o Vereador eleito Presidente e n ão fixar Verba de 
Representação  

 

 A Verba de representação é retribuição pecuniária de natureza 
compensatória. Refere-se a gastos pessoais causados pelo desempenho da 
função de representação de um Poder10. 
  
 É costume ser independente de comprovação de sua aplicação, sendo 
uma despesa presumida nos encargos sociais de seu beneficiário podendo ser 
uma antecipação previamente autorizada das despesas. Mas tal afirmação não 
é pacífica, havendo divergências entre alguns Tribunais e Cortes de Contas, 
sendo que alguns admitem e outros não11.   
  
 Entende-se que a partir da fixação do subsídio em parcela única, a 
verba de representação, é destinada ao custeio de despesas com 
representação do Poder ou entidade, através de empenho prévio e posterior e 
devida prestação de contas, logo é parcela indenizatória não sendo parte 
integrante da remuneração, não refletindo em qualquer cálculo para os limites 
já constitucionais, tetos12. 
 
 Existem limites a serem atendidos na fixação dos subsídios dos agentes 
políticos. Jair Eduardo Santana traz esquematizado quais os limites atuais para 
a remuneração dos agentes políticos municipais13: 

 
1.Fixação não mais por lei formal (artigo 29,VI); [Filiamos à 
corrente majoritária que não concorda com o autor c itado. A 
fixação deve ser por lei e não por resolução]  
2.Iniciativa da Câmara Municipal (artigo 29, VI); 
3.Observância da anterioridade, ou seja, fixa-se o subsídio numa 
legislatura para a subsequente (artigo.29,VI); - Prazo: o previsto 
na lei orgânica ou – caso não haja tal previsão – sempre antes 
das eleições; 
4.Subsídio dos Vereadores baseado percentualmente sobre o 
estabelecido para o Deputado Estadual (artigo 29, VI) 
5.Subsídio fixado e parcela única (artigo 39, parágrafo 4°); 

                                                 
10

 SANTANA, 2012. p. 49. 
11

 Ibid. p. 50. 
12

 Id. 
13

 SANTANA, 2012. p. 70-71. 
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6.Revisão Geral Anual, na mesma data, sem distinção de índices, 
a se realizar na forma doa rtigo 37, inciso X; 
7.O “teto” passa ser o subsídio mensal pago ao ministro do STF 
(artigo 37,XI); 
8.O limite dos subsídios do município é aquele percebido pelo 
Prefeito (EC n° 41/2003); 
9.Não se pode prestar remuneração por sessão extraordinária; 
10.Assegurada a isonomia tributária, vedando-se o tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente (artigo 150, II); 
11.Sujeição ao imposto de renda (artigo 153,III); 
12.A tributação supra deve informa-se pela generalidade, 
universalidade e progressividade (artigo 153, parágrafo 2°, I) 
13.O gasto com subsídios não pode superar 5% da receita do 
município (artigo 29,VII); 
14.O Subsídio não pode ser atrelado ao salário mínimo (artigo 7°, 
IV); 
15.Os valores pagos aos Vereadores integram o gasto com a 
“folha de pagamento da Câmara” não podendo esta superar 70% 
de sua receita (parágrafo 1° do artigo 29-A); 
16.A despesa total do Poder Legislativo, incluindo os subsídios, 
devem se pautar em limites percentuais que vão de 7% a 3,5% 
(conforme base populacional). A base de cálculo, na hipótese, é o 
somatório da receita tributária e de transferências (artigo. 29-A, 
caput, e incs. I a VI);   
17.Impactam os subsídios, ainda, os limites de gastos com 
pessoal expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal (6%, 
conforme artigo 20, III, “a”, da LRF);  

 
 Os subsídios dos Vereadores, assim como os do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários Municipais, são fixados pela Câmara Municipal e para os 
Vereadores ainda existe o teto ou “subteto” ou limites inferiores que limitam o 
valor dos subsídios em relação aos subsídios dos Deputados Estaduais14. 
Senão vejamos:  
 

Artigo29[...] VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes 
limites máximos: a) em Municípios de até dez mil habitantes, o 
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do 
subsídio dos Deputados Estaduais; b) em Municípios de dez mil e um 
a cinqüenta mil habitantes, [...] a trinta por cento [...] c) em Municípios 
de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, [...] a quarenta por cento 
[...] d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, 
[...]cinqüenta por cento [...] e) em Municípios de trezentos mil e um a 
quinhentos mil habitantes, [...]sessenta por cento [...] f) em Municípios 
de mais de quinhentos mil habitantes, [...]setenta e cinco por cento 
[...] 

  

                                                 
14

 MODESTO, 2004. p.21 
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 Porém, em relação a concessão de Verba de Representação para 
Vereador eleito Presidente da Câmara, pelo simples fato de ser Presidente, o 
que descaracterizaria até o próprio conceito da referida verba, a soma do 
subsídio com a Verba de Representação não poderá ultrapassar os tetos 
constitucionais. 
 
  
 
 Por tal motivo, não faz sentido fixar Verba de Representação. A melhor 
opção é que não exista a Verba de Representação e sim que o subsídio do 
Vereador que seja eleito Presidente da Câmara seja diferenciado dos demais 
Vereadores, mas dentro do teto constitucional. Ou seja, como o Subsídio não 
pode ultrapassar o teto constitucional, se por ventura o subsídio dos 
Vereadores já está no limite, o Presidente auferirá o mesmo valor que os 
demais, mesmo tendo funções e responsabilidades a mais de gestão.  
 

 O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) segue este 
entendimento referindo sobre o art. 39, § 4º, da Constituição Federal no 
Prejulgado nº 2.106, de 2014, e inclusive orienta às Câmaras Municipais que 
incorporem o valor da verba de representação ao subsídio do Presidente no 
período legislativo em curso, visto que, é vedado o pagamento de verba 
remuneratória além do subsídio a membros de Poder e detentores de mandato 
eletivo. 
 
 Aquela Corte ainda entende que embora a Constituição da República 
determine que o subsídio dos vereadores seja fixado para a legislatura 
subsequente, o Prejulgado nº 797, item 2, autoriza a incorporação do valor 
pago como verba de representação ao subsídio do Presidente no curso do 
mandato. 
 
 A Corte citada, em decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE-SC, com base no voto do relator do processo (CON-14/00437722), 
Conselheiro Wilson Wan-Dall, o Tribunal alertou que caso o novo valor do 
subsídio resulte na extrapolação de qualquer limite constitucional ou legal, 
deve-se aplicar o redutor. 

 Conclui-se que a Verba de Representação paga ao agente político eleito 
Presidente de Câmara não pode ultrapassar o valor limite do teto 
constitucional, logo não tem razão de ser, devendo ser incorporada ao subsídio 
do mesmo, sendo fixado subsídio diferenciado dos demais Vereadores e não 
fixação de Verba de Representação. 
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Candidato aprovado dentro do número de vagas devido  à desistência de 
outros candidatos também possuem direito a nomeação  

 

 A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em 
concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 
Senão vejamos: 

 

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:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depe nde de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou d e provas e 
títulos , de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

 

 Cumpre ressaltar que prestado o concurso público e devidamente 
aprovado, o candidato possui mera expectativa de direito à nomeação. Ou seja,  
a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado 
no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste dar-se-á de 
acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, todavia, a 
ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do 
concurso. 

 Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que  
a mera expectativa de direito transforma-se em direito líquido e certo no 
momento em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas 
no instrumento convocatório do concurso, uma vez caracterizada a omissão da 
Administração Pública em efetuar a nomeação do candidato. Senão vejamos: 
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO 
DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS 
APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPOSTAS NO 
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. ORIENTAÇÃO SUFRAGADA 
PELO EXCELSO PRETÓRIO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO 
GERAL. ACOLHIMENTO DA TESE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE 
VANTAGENS RETROATIVAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO 
ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O presente feito retorna 
a esta Turma para fins do art. 543-B, § 3º, do CPC, que assim 
estabelece: "Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos 
sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de 
Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los 
prejudicados ou retratar-se". 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede 
de repercussão geral reconhecida no RE n. 598.099/MS (Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2011), consolidou a orientação no 
sentido de que "Uma vez publicado o edital do concurso com número 
específico de vagas, o ato da Administração que declara os 
candidatos aprovados no certame cria um 'dever de nomeação' para a 
própria Administração e, portanto, 'um direito à nomeação' titularizado 
pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas". 3. Na 
ocasião, o Excelso Pretório também deixou assente que apenas 
situações excepcionais, devidamente motivadas, podem justificar o 
descumprimento do dever de nomear por parte da Administração 
Pública, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Não prospera o pleito 
referente ao cômputo de tempo de serviço e recebimento de 
remuneração de forma retroativa. Isso porque, em se tratando de 
nomeação de candidato por força de decisão judicial, o retardamento 
não caracteriza preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública, 
sendo certo, ainda, que o reconhecimento de tais direitos requer o 
efetivo exercício do cargo. Precedentes desta Corte e do STF. 5. 
Recurso ordinário parcialmente provido, mediante juízo de retratação 
previsto no art. 543-B, § 3º, do CPC. 

(RMS 20.007/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, 
julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013) [grifou-se] 

 

 Logo, tendo o candidato obtido classificação em primeiro lugar, por 
exemplo, tem direito à nomeação, se dentro do número de vagas do Edital do 
concurso, bem como caracterizada a omissão da Administração em proceder à 
nomeação. Nesse sentido: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS DENTRO DO 
NÚMERO DE VAGAS. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA POR 
MOTIVO GRAVE DE SAÚDE NA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE 
PRETERIÇÃO. RECURSO DENEGADO. 1.  A aprovação em 
concurso não cria, para o aprovado, direito à nomeação, mas 
somente uma mera expectativa de direito. 2.   Todavia, caso haja 
omissão ou recusa na nomeação de candidato devidamente aprovado 
em concurso público, cujo prazo ainda não expirou, e ficar 
comprovado nos autos a necessidade da Administração em 
preencher vagas existentes, este passa a ter direito subjetivo a ser 
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nomeado. 3.   A transferência da servidora, que também foi 
devidamente aprovada em concurso público específico para o cargo, 
para o Município de Alegrete, deu-se com fulcro no art. 58 da Lei 
Complementar Estadual - Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, que permite a 
remoção, a pedido, do servidor motivado por problemas de saúde; a 
remoção, por si só, não caracteriza a necessidade perene de 
preenchimento de vaga na localidade. 4.   Não obstante a previsão 
editalícia de impossibilidade de transferência de servidores 
empossados durante o estágio probatório, a manutenção de servidor 
em situação de grave prejuízo violaria o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, que representa significativo vetor 
interpretativo de toda e qualquer legislação vigente em nosso País. 5.   
Na ponderação dos valores em questão, não se pode dar primazia à 
interpretação literal de uma norma em detrimento de direitos 
fundamentais, como o relativo à saúde, diretamente ligado ao 
postulado da dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre 
preponderante. 6.  Recurso Ordinário desprovido, em conformidade 
com o parecer ministerial. (RMS 24.591/RS, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 02/09/2008, DJe 22/09/2008) 
[grifou-se] 

 

 Assim, o candidato aprovado dentro do número de vagas de ser 
nomeado e devendo, todavia, serem observados os requisitos exigidos em lei 
para que efetivamente ocorra a sua posse. Vejamos: 

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 
CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. 
MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. APROVAÇÃO DENTRO 
DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Decadência 
afastada. Aplicação do verbete nº 41 da Súmula desta Corte. 2. A 
mera expectativa de direito decorrente de aprovação  
em concurso público somente convola-se em direito s ubjetivo no 
caso em que o candidato é aprovado dentro do número  
de vagas previstas no instrumento convocatório ou 
comprovadamente preterido . 3. Caracterizada a omissão da 
Administração Pública quanto à nomeação do candidato. 
Precedentes. 4. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 13.471/2010 (Incidente de Inconstitucionalidade nº 
70041334053 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
70038755864) não mais prevalece a isenção do Estado ao 
pagamento das custas, dos emolumentos e das despesas judiciais. 
Condenação do ente público ao pagamento das despesas 
processuais que se mantém, à exceção das relativas à condução do 
Oficial de Justiça. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, AGREGANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, 
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO APELAÇÃO CÍVEL Nº 
70039346267, EXPLICITADA A SENTENÇA. (Embargos de 
Declaração Nº 70040489080, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015) 
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 O mesmo entendimento se dá quando determinado candidato, embora 
inicialmente não tenha sido aprovado dentro do número de vagas, mas por 
desistência dos primeiros candidatos, passa a integrar o número de vagas, 
passando a ter o direito subjetivo a nomeação. 

 

TJRN: merendeira aprovada em concurso será nomeada 
por município. Candidata alegou que o edital e a lei 
enunciam que são necessárias 20 vagas para a função de 
merendeira e apenas 17 assumiram o cargo 

 Exemplo recente é o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, onde uma merendeira aprovada em concurso teve reconhecido o direito 
de ser nomeada pelo Município de Santana do Matos. A Candidata alegou que 
o edital e a lei enunciaram que seriam necessárias 20 vagas para a função de 
merendeira e apenas 17 assumiram o cargo e a candidata fora aprovada em 
22º lugar para a função de merendeira. A justiça determinou que o município 
deve no prazo de 30 dias cumprir a medida, a conta da intimação da sentença 
judicial, observando-se a ordem de classificação dos candidatos. 

 O direito subjetivo a nomeação da candidata a merendeira se deu pelo 
fato de que os candidatos aprovados em 1º, 15º, 16º e 18º lugar não tomaram 
posse no cargo. Logo, como o edital e a lei enunciaram que seriam  
necessárias 20 vagas para a função de merendeira e apenas 17 teriam 
assumido o cargo, lhe garantido o direito a nomeação. 

 Contudo, o pedido da candidata na condenação do Município ao 
pagamento de todos os valores devidos em relação aos meses em que a 
servidora não trabalhou devido a omissão do Município em não nomeá-la, a 
juíza entendeu que tal pleito não merecia prosperar, eis que não poderia o 
Município efetuar o pagamento de salário de uma contraprestação que não 
ocorreu, bem como que não houve comprovação de prejuízos por lucros 
cessantes15. 

 
 Conclui-se que, a mera expectativa de direito transforma-se em direito 
líquido e certo no momento em que o candidato é aprovado dentro do número 
de vagas previstas no instrumento convocatório do concurso, uma vez 
caracterizada a omissão da Administração Pública em efetuar a nomeação do 
candidato e que o mesmo entendimento se dá quando determinado candidato, 
embora inicialmente não tenha sido aprovado dentro do número de vagas, mas 

                                                 
15 Processo nº 0100061-87.2013.8.20.0127 

 Link da Notícia: http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/8954-merendeira-
aprovada-em-concurso-sera-nomeada-p 
elo-municipio-de-santana-do-matos  
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte  
Data da Notícia: 29/05/2015  
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por desistência dos primeiros candidatos, passa a integrar o número de vagas, 
passando a ter o direito subjetivo a nomeação e posse. 

 

 

 

 

 

 

Nepotismo no serviço público não alcança servidores  de provimento 
efetivo 

 

 Com base nos princípios basilares insculpidos no art. 37, caput16, da 
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal trata da prática do 
Nepotismo na Súmula Vinculante nº 13, in verbis:  

 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de 
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada 
na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal.” 

 

 O Objetivo da Súmula Vinculante nº 13 é de que a restrição para nomear 
parente para cargos em comissão seja plena e alcance todos os cargos de confiança, 
vedando a nomeação de cônjuge e ou companheiro, bem como de parentes até 3o 
grau.  

 A moralidade administrativa exige a vedação da prática de nepotismo 
considerada de gravidade qualificada, caracterizando espécie de improbidade 
administrativa. 

 O nepotismo, significa favorecimento. Os agentes públicos devem ter 
retidão de caráter, separando os interesses público e o privado, impedindo que 
sentimentos de ordem pessoal contaminem ou desvirtuem a atividade pública 
que desempenham. Senão vejamos: 

(...) 

                                                 
16

  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: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
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Identificada a prática de nepotismo, ter-se-á, de imediato, a violação 
ao princípio da impessoalidade, já que privilegiados interesses 
individuais em detrimento do interesse coletivo. Na violação à 
impessoalidade, no entanto, não se exaurem os efeitos do nepotismo, 
tendo, a nosso ver, dimensão mais ampla. Nesta linha, de forma 
correlata aos efeitos imediatos do ato, refletidos no injustificável 
tratamento diferenciado dos administrados, tem-se o fundamento 
ético-normativo por ele violado. Este, por sua vez, poderia ser 
refletido em três vertentes, cuja pertinência passaremos a analisar. 
Para facilitar a compreensão do tema, será ele direcionado ao 
provimento dos cargos em comissão, não raras vezes ocupados por 
parentes dos responsáveis pela nomeação17. 

 

 Contudo, quanto aos servidores públicos efetivos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade que a proibição ao 
nepotismo, alcança somente os cargos de provimento em comissão, função 
gratificada, cargos de direção e assessoramento, mas não cargos efetivos 
providos mediante concurso público.  

 A decisão se deu com interpretação conforme a Constituição na análise 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 524. Senão vejamos: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ART. 32, VI) - SERVIDOR 
PÚBLICO - VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE CARGO SOB A 
DIREÇÃO IMEDIATA DE CONJUGE OU PARENTE ATÉ O 
SEGUNDO GRAU CIVIL - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 
INOCORRENCIA DO "PERICULUM IN MORA" - SUSPENSÃO 
CAUTELAR INDEFERIDA. A norma, inscrita em Constituição 
estadual, que veda a subordinação jurídico-funcional imediata entre 
agentes publicos, nas hipóteses de existência de vinculo conjugal ou 
de parentesco, inobstante pareca revelar-se incompativel com o 
postulado da isonomia, na medida em que se apresente, 
eventualmente, como regra inibitoria do próprio provimento, mediante 
concurso público, de cargos efetivos ou vitalicios, não opera, por si 
só, efeitos irreversiveis, de forma a justificar a sua suspensão 
cautelar. 

 

(STF - ADI: 524 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de 
Julgamento: 08/08/1991, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 10-
04-1992 PP-04796 EMENT VOL-01657-01 PP-00017 RTJ VOL-
00137-03 PP-01087) 

   

 A ação foi proposta no STF pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo contra o dispositivo da Constituição estadual que dispõe ser 

                                                 
17  Emerson Garcia. O Nepotismo. Disponível em http://jus.com.br/artigos/4281/o-
nepotismo 
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vedado ao servidor público  (ou seja servidores efetivos e comissionados) servir 
sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil.  

 Redigido desta forma, a proibição contida no dispositivo questionado, em 
certos casos, poderia inibir a própria nomeação do candidato aprovado em 
concurso público, como limitação ao exercício em determinados segmentos 
mais restritos do serviço público estadual.  

 Assim a ADI entendeu constitucional a norma quanto a cargos 
comissionados, mas propôs a interpretação conforme a Constituição para não 
aplicar a limitação aos servidores de provimento efetivo mediante concurso 
público. 
 

 Por exemplo, não caracteriza prática de nepotismo se determinado 
Prefeito nomear em cargo público efetivo, um filho seu que tenha sido aprovado 
em concurso público, dentro do número de vagas, até porque o mesmo possui 
direito subjetivo a nomeação.  

 Porém, questionável seria, o que demandaria melhor análise, a hipótese 
de o mesmo filho ser chamado devido a aprovação em concurso público para  
um cadastro reserva, e que a criação do cargo serviria somente para que o 
mesmo pudesse ser nomeado, o que demandaria análise de prova. 

 
 Contudo, não se pode confundir com o caso de concessão de função 
gratificada a servidor efetivo que tenha relação de parentesco direto com o 
agente político. O servidor efetivo parente não poderá perceber gratificações 
sob pena de ser considerada a prática de nepotismo. Senão vejamos: 

 

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE OSÓRIO. PRÁTICA 
DE NEPOTISMO. SERVIDORA 
EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA E POSSUINDO 
PARENTESCO EM LINHA RETA COM SECRETÁRIA MUNICIPAL. 
VIOLAÇÃO AO VERBETE Nº 13 DA SÚMULA VINCULANTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA 
NOMEAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO. 
DECISÃO MANTIDA. VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO 
IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADOS NA 
ORIGEM. 1. A pretensão do agravante de reformar a decisão que 
antecipou os efeitos da tutela não merece guarida. O Ministério 
Público, na condição de autor da ação civil pública, demonstrou, na 
petição inicial, a presença da verossimilhança das alegações e o 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos 
autorizadores da antecipação de tutela, a teor do disposto no artigo 
273 do CPC. Restou comprovado que a servidora que teve a 
nomeação revogada é ocupante do cargo de Oficial Administrativo no 
Município de Osório, bem como exerce a função gratificada e recebe 
gratificação especial como membro da Central de Controle Interno do 
município, ao mesmo tempo que sua genitora é Secretária Municipal. 
Violação ao verbete nº nº 13 da Súmula Vinculante do Supremo 
Tribunal Federal. 2. Discussão acerca da espécie de remuneração 
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percebida pela servidora que exerce a função gratificada que não tem 
o condão de afastar por ora a verossimilhança das alegações do 
agravado. Caráter de gratificação por assessoramento demonstrado 
pela leitura da legislação municipal. Decisão mantida. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70049955149, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 29/08/2013)  

 

 No caso, a servidora efetiva era parente direta de secretária municipal e 
lhe foi concedida função gratificada incorrendo na prática de nepotismo, 
conforme o julgado citado que entendeu ser os princípios da impessoalidade, 
da imparcialidade e da moralidade um dever norteador da Administração 
Pública, não sendo aceitável que relações de cunho pessoal e particular do 
agente público ainda sirvam de justificativa para sobrepor o interesse privado 
sobre o da coletividade. Entendeu que a nomeação de parentes para ocupar 
cargos em comissão ou funções gratificadas insere-se nesse contexto, 
devendo ser tal prática coibida, já que a Administração, em última análise, não 
pode agir motivada por interesses pessoais.  

 

 Conclui-se que o nepotismo no serviço público não alcança servidores 
de provimento efetivo quanto a sua contratação após aprovação em concurso 
público. Entretanto, a concessão de gratificações a servidores públicos efetivos 
que tenham parentesco com agentes políticos caracteriza a prática de 
nepotismo, segundo a jurisprudência. 

   


