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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 34;·DE 2018
RGL 3377/2018

DESPACHO

Conforme encaminhamento feito na 1191\Sessao

Ordinaria, remeta-se a D. Procuradoria da Assembleia

Legislativa 0 Projeto de lei Complementar nQ 34, de

2018, a fim de que, com a maxima urgencia, aquele D.

Orgao Tecnico emita parecer acerca da possibilidade

juridica, especialmente a luz da legisla<;ao eleitoral e

das disposi<;oes da Lei de Responsabilidade Fiscal, de

referida propositura ser submetida a delibera<;ao do A.

Plenario desta Assembleia Legislativa.

Sala das Sessoes, em 21 de agosto de 2018
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A Area de Assuntos Parlamentares, para
manifestas;ao em tempo habil.

Procuradoria, em 21 de agosto de 2018.
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PARECER N.Oj311·(] , de 2018

RGL N.o 3377/2018

INTERESSADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A

ASSUNTO: ASSUNTOS PARLAMENTARES E ASSUNTOS DIVERSOS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 34, DE 2018. INDAGAC;AO

QUANTO A POSSIBILIDADE JURIDICA DE DELIBERAC;Ao DO

REFERIDO PROJETO A LUZ DA LEGISLAC;Ao ELEITORAL E DA LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL.

Senhor Procurador-Chefe,

Cuida 0 presente expediente de encaminhamento efetuado a

esta Procuradoria pelo Excelentfssimo Senhor Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Caw~ Macris, para manifestagao acerca da possibilidade

jurfdica, especialmente a luz da legislagao eleitoral e das disposig6es da Lei de

Responsabilidade Fiscal, de 0 Projeto de Lei Complementar n.o 34, de 2018, ser

submetido a deliberagao do Plemirio desta Assembleia Legislativa.

Eo breve relat6rio.
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1. Consideras;oes iniciais

Preliminarmente, impende destacar que 0 Projeto de Lei

Complementar no° 34, de 2018, de autoria do Senhor Governador do Estado,

objetiva integrar a classe de Cirurgiao Dentista na Lei Complementar no° 1.193, de

2 de janeiro de 2013, que institui a carreira de Medico e da outras providenciaso

Conforme exposi<;ao de motivos apresentadas pelo

Secretario de Estado da Saude, que acompanhou a Mensagem encaminhada pelo

Senhor Governador, a medida visa instituir, nos Quadros da Secretaria de Estado e

Autarquias, a carreira de Cirurgiao Dentista, e "adota como paradigma a carreira

medica instituida pela Lei complementar noo 1.193, de 2 de janeiro de 2013,

procedendo-se tao somente aos necessarios ajustes, a fim de adequa-la a missao da

classe de Cirurgiao Dentista na administra<;ao publica estadual" 0

Em continuidade, aponta que a proposta "adota em linhas

gerais os mesmos contornos estatuidos para a carreira medica, promovendo, no

entanto, as adapta<;6esjulgadas necessarias" 0

Feita a abordagem inicial, como forma de delimitar 0 objeto

da proposta encaminhada a delibera<;ao desta Casa Legislativa, passa-se a analise

das eventuais implica<;6es legais incidentes sobre a materia, iniciando-se pela

abordagem das veda<;6esde natureza eleitoral.
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2. Das implicacoes de natureza eleitoral que circundam a

materia

A Lei federal n.O9.504/1997, que estabelece normas para as

elei<_;6es,traz, em seus artigos 73 a 78, disposi<_;6esacerca das condutas vedadas

aos agentes publicos em campanhas eleitorais. Referidas veda<_;6esobjetivam

salvaguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos

eleitorais, tendo como objetivo impedir a utiliza<_;aoda estrutura administrativa em

favor de determinado candidato.

Especialmente por melO dos incisos do artigo 73, sao

elencadas uma serie de veda<_;6esimpostas aos agentes publicos, relativas a
utiliza<_;aode instrumentos no exercicio de suas competencias, de forma a gerar urn

quadro de potencial desequilibrio eleitoral. Para efeitos da presente analise, por

pertinencia, merece destaque a veda<_;aocontida no inciso VIII, abaixo transcrito:

"Art. 73. Sao proibidas aos agentes publicos, servidores ou nao, as

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades

entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VIII - fazer, na circunscri<;aodo pleito, revisao geral da remuneras;ao

dos servidores publicos que exceda a recomposi<;aoda perda de seu

poder aquisitivo ao longo do ana da elei<;ao,a partir do inicio do prazo

estabelecido no art. 7° desta Lei e ate a posse dos eleitos.
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(...)" (g.n.)

Desde ja, no entanto, fica afastada a incidencia do disposto

no mClSO VIII, na medida em que 0 dispositivo cuida da revisCio geral da

remunerQ(;Cio dos servidores publicos, hip6tese que nao se confunde com 0 objeto

da presente analise, que trata sobre a reestrutura<_;:ao de carreira especffica do

Quadro de Servidores das Secretarias de Estado e Autarquias.

o Tribunal Superior Eleitoral ja se posicionou acerca da nao

incidencia da veda<_;:aocontida no inciso VIII as hip6teses de reestrutura<_;:ao de

carreira, que em ultima analise acaba por constituir 0 objeto do Projeto de Lei

Complementar em apre<_;:o.

Nesse senti do, 0 teor das Consult as n. °772 (Resolu<_;:aon. °

21.054, de 2 de abril de 2002) e n.o 782 (Resolu<_;:aon.o 21.296, de 12 de novembro

de 2002), ambas relatadas pelo Ministro Fernando Neves, ementadas na seguinte

conformidade:

"A aprova<_;:ao,pela via legislativa, de proposta de reestruturacao

de carreira de servidores nao se confunde com revisao geral de

remuneracao e, portanto, nao encontra obstaculo na proibi4;ao

contida no art. 73, inciso VIII, da Lei nO9.504, de 1997.,,1(g.n.)

1 0 entendimento esposado pelo Tribunal Superior Eleitoral considerou as pondera~6es efetuadas pel a
Assessoria Especial da Presidencia daquele tribunal no sentido da diferencia~ao semantica dos conceitos de
revisao geral e reestrutura~ao de carreira, as quais passamos a transcrever pela clareza do raciocinio nela
desenvolvido:

"7. A pergunta lan~ada nos autos prende-se em saber se 0 citado dispositivo

ro
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(inciso VIII do art. 73, L. 9504/97) veda a aprova«ao, por via legislativa, de proposta de reestrutura~ao
de carreira de servidores. Desde logo, ressaltamos 0 entendimento no sentido de que a proposta de
reestrutura«ao de carreira nao se confunde com a revisao geral de remunera«ao dos servidores publicos
prevista na Lei n° 9.504/97

(...)
8. Trazemos, a fim de corroborar com a ideia e para melhor analise, conceito

de revisao geral, nos termos dispostos no inciso X do art. 37 da Constitui«ao Federal, construfdo pelo
eminente Prof. Celso Ribeiro Bastos, 0 qual transcrevemos:

'Por revisao geral deve-se en tender aquele aumento que e concedido em razao de
perda do poder aquisitivo da moeda. Nao visa a corrigir situac,;oes de injustic,;a ou de
necessidade de revalorizac,;ao profissional de determinadas carreiras merce de
altera«oes ocorridas no proprio mercado de trabalho, nem objetiva contraprestar
pecuniariamente nfveis superiores de responsabilidades advindas de reestrutura«oes ou
reclassificac,;oes funcionais. Restam, portanto, abertas as portas para esse tipo de
aumento restrito aos cargos e carreiras especificamente atingidos por estas medidas'.

9. Diz 0 inciso X do art. 37 da Constitui«ao Federal Brasileira, verbis:
'Art. 37. A Administra«ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos princfpios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao
seguinte:

X - a remunera~ao dos servidores piiblicos eo subsfdio de que trata 0 § 4° do art.
39 somente poderao ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisao geral anual, sempre na
mesma data e sem distin~ao de indices'.

10. A revisao geral de remunera~ao tern carater da generalidade, abrangencia
em sua denomina«ao, a todos os servidores publicos federais. Nesse sentido destacamos 0 entendimento do
Supremo Tribunal Federal, como se ve da ementa do acordao:

'RECURSO ORDINARIO - PRAZO - MANDADO DE SEGURAN<:;A - SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 0 silencio da legislac,;ao sobre 0 prazo referente ao recurso
ordinario contra decisoes denegatorias de seguran«a, ou a estas equivalentes, como e 0

caso, da que tenha implicado a extin«ao do processo sem julgamento do merito -
mandado de seguranc,;a n° 21.112-1/PR (AGRG), relatado pelo Ministro Celso de
Mello, perante 0 Plenario, cujo acordao foi publicado no Diario de Justi«a de 29 de
junho de 1990, a pagina 6.220 - e conducente a aplica«ao analogica do artigo 33 da
Lei n° 8.038/90. A oportunidade do citado recurso submete-se a dilac,;ao de quinze
dias.
REVISAo DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. "a revisao geral de remunera~ao
dos servidores piiblicos, sem distin~ao de indices entre servidores piiblicos civis e
militares, far-se-a sempre na mesma data" - inciso X - sendo irredutiveis, sob 0

angulo nao simplesmente da forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo)
os vencimentos dos servidores piiblicos civis e militares - inciso XV, ambos do
artigo 37 da Constitui~ao Federal'. (ROMS n° 22.307-7/DF, D1 de 13.06.97).

11. Nesse sentido, trazemos enumeradas as leis nOs8.880/1994 (dispoe sobre 0

Programa de Estabilizac,;ao Economica e 0 Sistema Monetario Nacional, institui a Unidade Real de Valor -
URV e da outras providencias) e 10.331/2001 (regulamenta 0 inciso X do art. 37 da Constituic,;ao), que
tratam de revisao geral de remunerac,;oes a atingir todos os servidores publicos federais nas esferas
legislativa, executiva e judiciaria, autarquias e funda«oes publicas federais. Ve-se 0 carater geral da
regulamenta«ao na revisao geral de remunerac,;ao, pois atinge a todos os servidores federais (art. 37, inciso
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"Revisao geral de remunera<;;ao de servidores publicos

Circunscri<;;ao do pleito - Art. 73, inciso VIII, da Lei n- 9.504/97 -

Perda do poder aquisitivo - Recomposi<;;ao - Projeto de lei -

Encaminhamento - Aprova<;;ao.

1. 0 ato de revisao geral de remunera<;;ao dos servidores publicos, a

que se refere 0 art. 73, inciso VIII, da Lei n e 9.504/97, tern natureza

legislativa, em face da exigencia contida no texto constitucional.

2. 0 encaminhamento de projeto de lei de revisao geral de

remunera<;;ao de servidores publicos que exceda a mera

recomposi<;;ao da perda do poder aquisitivo sofre expressa limita<;;ao

do art. 73, inciso VIII, da Lei n.D 9.504/97, na circunscri<;;ao do

pleito, nao podendo ocorrer a partir do dia 9 de abril de 2002 ate a

posse dos eleitos, conforme disp6e a Resolu<;;ao/TSE n. D 20.890, de

9.10.2001.

3. A aprova<;;aodo projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do

periodo vedado pela lei eleitoral nao se encontra obstada, desde que

se restrinja a mera recomposi<;;ao do poder aquisitivo no ana

eleitoral.

4. A revisao geral de remunera<;;ao deve ser entendida como sendo 0

aumento concedido em razao do poder aquisitivo da moeda e que

X da CF). Entendemos que a veda<;ao de que trata 0 inciso VIII do art. 73 da Lei n° 9.504/97, aplica-se ao
caso referido.

12. Desse modo, entendemos que a veda<;ao do inciso VIII do art. 73 da Lei
Eleitoral nao atinge eventual proposta de reestrutura<;ao de carreira de servidores, por se tratar de urn
seguimento isolado, de reestrutura<;ao de determinada carreira, como diz a propria denomina<;ao, conclusao
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nao tern por objetivo corngu situa<;:6es de injusti<;:a ou de

necessidade de revalorizacao profissional de carreiras

especificas." (g.n.)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudencia do Tribunal

Superior Eleitoral, consignada em resposta a Consulta formulada, a reestrutura<;:ao

da carreira de Cirurgiao Dentista veiculada pelo Projeto de Lei Complementar n. 0

34, de 2018, nao encontraria 6bices no dispositivo mencionado.

No entanto, import ante ressaltar a existencia de

entendimento jurisprudencial que sub mete a reestruturac,;ao de carreiras a
incidencia do disposto no inciso VIII nas hip6teses de aumento remunerat6rio das

carreiras envolvidas. Nesse sentido, entendimento exarado pelo Tribunal Regional

Eleitoral do Estado de Minas Gerais:

"Recurso eleitoral. Elei<;:6es 2012. A<;:ao de investiga<;:ao judicial

eleitoral - AIlE. Abuso de poder politico/autoridade. Revisao geral

da remunera<;:ao de servidores publicos. Improcedencia.

A reestruturas;ao de carreiras nao encontra obshiculo na

proibis;ao contida no art. 73, VIII, desde que nao importe em

aumento remuneratorio das categorias envolvidas. Nao

observancia a proibi<;:ao do aumento dos vencimentos. Configura<;:ao

de conduta vedada no art. 73, VIII, da Lei das Eleic;6es.

A concessao de gratifica<;:6es salariais a servidores publicos em

periodo que antecede ao pleito tern por finalidade a conquista da

esta arrimada nos textos dos Tribunais e na Doutrina."
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'simpatia eleitoral' dos inumeros servidores agraciados e,

consequentemente, de suas familias, extrapolando 0 conceito de atos

de mera gestao. Fatos graves que repercutem no equilibrio das

eleic;6es. Abuso de poder politico caracterizado.

Possibilidade de cassac;ao de registro a candidatos nao eleitos.

Declarac;ao de inelegibilidade e aplicac;ao de multa.

Recurso provido. Cassac;ao de registro. Aplicac;ao de multa.

Inelegibilidade declarada.,,2 (g.n.)

Em sentido semelhante, manifestou-se 0 Tribunal Regional

Eleitoral do Estado do Ceara:

"CONSULTA EM MATERIA ELEITORAL. RECEBIMENTO

COMO AUTORIZAC;Ao. PROJETO DE LEI

DE REESTRUTURACAo DA CARREIRA DOS

PROFESSORES UNIVERSITARIOS ESTADUAIS.

INICIATIVA. GOVERNADOR DO ESTADO.

ENCAMINHAMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIV A.

IMPOSSIBILIDADE. REPERCussAo NO PLEITO.

DESEQUILIBRIO DO PLEITO. PROBABILIDADE. ART. 73,

VIII, DA LEI N° 9.504/97. INFRAC;Ao. PEDIDO INDEFERIDO.

1 - 0 simples envio de projeto de lei, de iniciativa de candidato a
reeleic;ao, que visa a aprovac;ao e 0 consequente aumento salarial de

servidores publicos, ainda que de uma categoria especifica, gera

2 Recurso Eleitora1448-56.2012.6.13.0171, Rel. Juiz Mauricio Soares. j. em 27.11.2012.
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expectativa que se reproduz, nao apenas na classe agraciada, como

tambem na sociedade beneficiaria direta dos respectivos servi<:;os

prestados.

2 - Na especie, sendo 0 Governador do Estado, candidato a reelei<:;ao

e ente responsavel pela cria<:;aode lei que reestrutura a carreira dos

professores universitarios estaduais, 0 envio do respectivo projeto de

lei importa em claro beneficia a ser produzido para a sua

candidatura.

3 - Caso em que a implementacao salarial da reestruturacao da

carreira dos professores universitarios estaduais, mesmo que se

consuma apos 0 periodo vedado, podera refletir nas op£oes de

voto do eleitor, desequilibrando 0 pleito que se aproxima.

4 - Pedido indeferido. ,,3 (g.n.)

Contudo, a rigor a reestrutura<:;ao de carreiras nao encontraria

6bices na conduta vedada prevista no inciso VIII, apenas ressaltando a existencia

de entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de se proceder a

reajustes salariais no perfodo.

3. Da analise da conduta enguanto abuso de poder

Ainda relacionada a questao dos eventuais limites a

3 Consulta em Materia Eleitoral n.c 11153, ReI. Juiz Anastacio Jorge Matos de Sousa Marinho, j. em
13.09.2006.
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reestrutura~ao, importante salientar uma figura juridica cad a vez mais lembrada

pel a jurisprudencia, que consiste no abuso do poder politico ou desvio de

finalidade na aprova~ao de determinada medida.

Assim, sem prejuizo da conclusao pel a nao incidencia, em

tese, do disposto no inciso VIII do artigo 73 da Lei federal n.o 9.504/97,

importante cautela a ser observada diz respeito a eventual caracteriza~ao da

conduta enquanto abuso de poder, com fundamento no artigo 22 da Lei

Complementar n.o 64/904. 0 abuso de poder se manifesta, segundo a

jurisprudencia, pela atua~ao administrativa executada com excesso de poder ou

desvio de finalidade objetivando beneficios eleitorais, estando ou nao a conduta

subsumida a quaisquer das veda~6es veiculadas pelo artigo 73 da Lei n.O9.504/97.

Nesse sentido, bus cando unicamente exemplificar 0

posicionamento da jurisprudencia, seguem alguns ac6rdaos que acabaram par

versar sobre a conceitua~ao e amplitude da caracteriza~ao da figura do abuso de

poder.

"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIC;OES 2012. PREFEITO.

AC;Ao DE INVESTIGAC;AO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA

VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. DISTRIBUIC;Ao DE

BENS. TABLETS PROGRAMA ASSISTENCIALISTA. NAo

4 "Art. 22. Qualquer partido poiftico, coliga~ao, candidato ou Ministerio Publico Eleitoral podera
representar it Justi~a Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando
provas, indicios e circunstancias e pedir abertura de investiga~ao judicial para apurar uso indevido, desvio
ou abuso do poder economico ou do poder de autoridade, ou utiliza~ao indevida de veiculos ou meios de
comunica~ao social, em beneficio de candidato ou de partido politico, obedecido 0 seguinte rito:
(...)"
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CONFIGURAC;Ao. CONTINUIDADE DE POLiTICA PUBLICA.

ABUSO DE PODER POLiTICO. DESVIO DE FINALIDADE.

BENEFicIO ELEITORAL. NAo COMPROV AC;Ao. REEXAME DE

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Na especie, a distribui<;ao de tablets aos alunos da rede publica de

ensino do Municipio de Vit6ria do Xingu/P A, por meio do denominado

programa "escola digital", nao configurou a conduta vedada do art. 73,

§ 10, da Lei 9.504/97 pelos seguintes motivos:

a) nao se tratou de programa assistencialista, mas de implemento de

politica publica educacional que ja vinha sendo executada desde 0 ana

anterior ao pleito. Precedentes.

b) os gastos com a manuten<;ao dos servi<;os publicos nao se enquadram

na veda<;ao do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Precedentes.

c) como os tablets foram distribuidos em regime de comodato e

somente poderiam ser utilizados pelos alunos durante 0 horario de aula,

sendo logo depois restituidos a escola, tambem fica afastada a

tipifica<;ao da conduta vedada, po is nao houve qualquer beneficio

economico dire to aos estudantes. Precedentes.

d) a ado<;ao de criterios tecnicos previamente estabelecidos, alem da

exigencia de contrapartidas a serem observadas pelos pais e alunos,

tambem descaracterizam a conduta vedada em exame, pois nao se

configurou 0 elemento normativo segundo 0 qual "a distribui<;ao de

bens, val ores ou beneficios" deve ocorrer de forma "gratuita" .

Preceden tes.

2. 0 abuso do poder politico caracteriza-se quando 0 agente

publico, valendo-se de sua condidio funcional e em manifesto

desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a
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legitimidade do pleito em beneficio de sua candidatura ou de

terceiros, 0 que nao se verificou no caso. No ponto, a reforma do

ac6rdao recorrido esbarra no 6bice da Sumula 7ISTJ.

3. Recurso especial eleitoral desprovido."s (g.n.)

A materia veio a ser melhor delimitada no corpo do ac6rdao, mais

especificamente no voto do Ministro Relator lOaD Otavio de Noronha:

"A Corte Regional consignou, ainda, que a distribui<;;ao de tablets aos

alunos da rede publica municipal nao caracterizou abuso de poder

politico, por nao ter havido qualquer excesso de poder ou desvio de

finalidade com intuito eleitoral. Ao contnirio, cuidou-se de uma de

varias medidas concretas de polltica publica educacional que ja vinham

sendo implementadas desde 0 ana anterior as elei<;;6es,com fundamento

no art. 212, § 30, da CF188, segundo criterios tecnicos previamente

estabelecidos e com a exigencia de contrapartidas a serem observadas

por pais e alunos (fts. 733-734)."

"ELEH:;6ES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ORDINARIO. DE INVESTIGAc;Ao JUDICIAL

ELEITORAL. DEPUTADO

FEDERAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER. usa
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAc;Ao. INDEFERIMENTO

5 Rec. Esp. Eleitoral n.o 555-472012.6.14.001S/PA, ReI. Min. Joao Ot<'iviode Noronhaj. em 4/S/2015.
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DA INICIAL. AUSENCIA DE ELEMENTOS MINIMOS.

DILAC;AoEXCEPCIONALIDADE.

PROBATORIA.

NECESSIDADE DE

Hist6rico da demanda

1. Contra ac6rdao do TRE/MG pelo qual mantida a decisao

monocratica de indeferimento da inicial da ac,;aode investigac,;ao judicial

eleitoral, nos termos do art. 22, I, c, da LC nO64/1990, interp6s recurso

ordinario Daniel Mendonc,;a Aloise.

2. Parcialmente provido 0 recurso ordinario para anular 0 ac6rdao

recorrido e determinar a prolac,;ao de nova decisao pelo Tribunal a quo,

precedida de instruc,;ao probat6ria, ao fundamento de que os fatos

narrados na petic,;ao inicial nao se distanciam da configurac,;ao

do abuso de poder politico, a autorizar a instruc,;ao do feito.

Do agravo regimental

3. Os fatos expostos nos autos convergem com a definicao

de abuso de poder politico, configurado quando "a estrutura da

administracao publica e utilizada em beneficio de determinada

candidatura ou como forma de prejudicar a campanha de

eventuais adversarios" eRO nO2650-41/RS, ReI. Min. Gilmar Ferreira

Mendes, DJe de 8.5.2017), a ensejar a instruc,;ao do feito para apurac,;ao

da eventual pratica da ilicitude. Conclusao.
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4. Agravo regimental conhecido e nao provido.,,6 (g.n.)

"ELEIC;6ES 2012. AGRA VO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AC;Ao DE

INVESTIGAC;Ao JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.

ABUSO DE PODER POLITICO. ARTIGO 73 DA LEI N° 9.504/97 E

ARTIGO 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 64/90.

CONFIGURAC;Ao. DISTRIBUIC;Ao DE ABADAS. DOAC;Ao DE

CATACUMBAS E URNAS FUNERARIAS. ARTIGO 73, § 10, DA

LEI N.o 9.504/97. AUTORIZAC;Ao EM LEI E EXECUC;Ao

ORC;AMENTARIA NO EXERCICIO ANTERIOR. INEXISTENCIA.

SITUAC;Ao EMERGENCIAL. INOCORRENCIA. GRAVIDADE.

DEMONSTRAC;Ao. CASSAC;Ao DOS DIPLOMAS.

INELEGIBILIDADE. MULTA. INCIDENCIA. NOVAS ELEIC;6ES.

MODALIDADE. INDIRETAS. DESPROVIMENTO.

1. A mera reitera<;;ao de teses recursais inviabiliza 0 exito do agravo

regimental (Sumula n° 26/TSE). Precedentes.

2. Este Tribunal Superior ja se manifestou no sentido de que nao ha

falar em viola<;;ao ao art. 28, §4°, do CE quando se constata a

impossibilidade material e juridica da convoca<;;ao do membro da

classe dos juristas, em virtude da nao nomea<;;aopelo Presidente da

Republica. Nesses casos, 0 julgamento dos processos que ensejam a

cassa<;;aode registro e/ou mandato deve ser realizado com 0 quorum

possivel, considerando-se presentes todos os membros devidamente
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nome ados a epoca. 1ncidencia da teoria do qu6rum possivel.

Precedente.

3. In casu, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, os

recorrentes nao tern interesse juridico para discutir suposta afronta

ao art. 224, §§ 3° e 4°, I e II, do CE e ao art. 81, § 1°, da CF, uma

vez que foram os primeiros colocados cassados, ou seja, deram

causa a nulidade dos votos.

4. Merito. A moldura fatica delineada nos ac6rdaos do TRE/P A revela

ser incontroversa, in casu, a gravidade das circunstfmcias que

caracterizaram as condutas ilicitas - distribui<_;:aode abadas para 0

Carnaval de 2012/0rixifolia e doa<_;:oesde urnas funerarias e

catacumbas -, assim como 0 abuso de poder politico. 1sso porque: a)

tais condutas nao se enquadram em nenhum programa social ou

prc'itica de assistencia social, tampouco tais benesses foram

distribuidas em virtude de qualquer situa<_;:aoemergencial; b) houve

a utiliza<_;:aoostensiva da prefeitura, mediante 0 emprego indevido

de dinheiro publico, com vistas a beneficiar a campanha dos ora

agravantes; c) a distribui<_;:aodos abadas atingiu urn grande numero

de eleitores, mormente ante a pequena diferen<_;:ade votos entre os

recorrentes e os segundos colocados, como assentado na decisao

regional (fl. 2740); e d) 0 valor total das despesas irregulares

alcan<_;:ouurn montante de aproximadamente R$ 100.000,00 (cern

mil reais).

5. Rever tais questoes demandaria, necessariamente, 0 reexame de

provas, providencia vedada nesta ins tan cia, a teor do disposto na

Sumula n° 24 deste Tribunal Superior (Sumulas nos 7/STJ e

279/STF).
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6. A jurisprudencia interativa deste Tribunal fixou-se no sentido de

que nao ocorre bis in idem se urn mesmo fato e analisado e

sancionado por fundamentos diferentes - como na presente hipotese,

em que 0 ocorrido foi examinado sob 0 vies de propaganda eleitoral

extemporanea e de conduta vedada. Precedente. (RO n° 643257/SP,

ReI. Min. Fatima Nancy Andrighi, DJe de 2.5.2012) Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.,,7

Ante 0 carMer elucidativo, convem a transcric;ao de parte do

voto do Ministro Relator Tarcisio Vieira de Carvalho Neto direcionada ao tema:

"Igualmente nao merece subsistir a alegada afronta ao principio non his

in idem, que, segundo 0 primeiro agravante, ocorreu em razao de ter

sido condenado pelos mesmos fatos em duas capitulac;6es legais.

Com efeito, e cedic;o que, em regra, as condutas vedadas do art. 73 da

Lei n° 9.504/97 sao apuradas em sede de representac;ao, na qual se

postula a cassac;ao do diploma e/a multa, com fulcro art. 73, §§ 41 e 50,

da Lei das Eleic;6es, cujas sanc;6es devem ser aplicadas de forma

proporcional a gravidade da conduta e a lesao ao bern juridico protegido

pela norma; observado, para tanto, 0 rito do art. 22 da LC n° 64/90, nos

termos do § 12 do art. 73 da referida lei.

Todavia, caso fique demonstrado que tais ilicitos assumiram

finalidade eleitoreira, bem como que 0 ilicito foi perpetrado com

gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e a
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normalidade das elei-;oes, elas podedio ser analisadas sob 0 vies do

abuso de poder, 0 que acarretara a cassa-;ao do registro ou do

diploma e/ou a declara-;ao da inelegibilidade do candidato, a teor

do que dispoe ao art. 22, XIV, da LC nO64/90.

Sobre tal quesHio, e de se ressaltar, ainda, que 0 bern juridico tutelado

pelo art. 73 da Lei das Elei-;oes e 0 pelo art. 22, XIV, da LC nO64/90

sao distintos. Neste 0 legislador constituinte buscou proteger a lisura e

a normalidade do pleito, com escopo no art. 14, § 9°, da CF. la no caso

da norma do art. 73, busca-se tutelar a isonomia, a paridade de arm as

entre os candidatos.

Alem disso, 0 art. 78 da Lei n° 9.504/97 e claro ao preceituar que "a

aplica~ao das san~6es cominadas no art. 73, §§ 4° e 5°, dar-se-a sem

prejuizo de outras de carater constitucional, administrativo ou

disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes", 0 que corrobora, ainda

mais, a possibilidade de urn mesmo fato subsumir-se a normas

distintas e, por conseguinte, implicar puni-;oes diversas.

No caso da presente AIJE, a despeito de a conduta vedada e 0

abuso de poder estarem calcados no mesmo fato, este subsumiu-se a

ilicitos eleitorais distintos, e, por conseguinte, consequencias

juridicas diversas.

Este Tribunal Superior Eleitoral ja decidiu que, "nao ocorre bis in idem

se urn mesmo fato e analisado e sancionado por fundamentos diferentes

- como na presente hipotese, em que 0 ocorrido foi examinado sob 0

vies de propaganda eleitoral extemporanea e de conduta vedada.

Precedente". (RO n° 643257/SP, ReI. Min. Fatima Nancy Andrighi,

7 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL W 220-33. 2016.6.00.0000/PA,
ReI. Min.Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,j. em 17/10/2017.
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DIe de 2.5.2012)

Pode-se verificar, portanto, que, na seara eleitoral, desde que

preenchimentos todos os requisitos especificos de cad a tipo eleitoral,

urn mesmo fato pode configurar divers as condutas ilicitas, passlveis de

ensejar condena<;6es distintas. Isso sem que fique caracterizada a

afronta ao principio non his in idem, como argument am os agravantes,

tampouco a litispendencia.

Mister salientar, tambem, que 0 art. 22, XIV, da LC n° 64/90 estabelece

uma distin<;ao entre autor e beneficiario do ilicito, para fins da aplica<;ao

das san<;6es de inelegibilidade ou de cassa<;ao, respectivamente."

Esclare<;a-se, ainda, que a lei afastou a exigencia de

potencialidade da conduta para influenciar no resultado do pIe ito para a

caracteriza<_;ao do abuso de autoridade, consoante previsao contida no inciso XVI

do artigo 22 da Lei Complementar n. ° 64/90:

"Art. 22. Qualquer partido politico, coliga<;ao, candidato ou Ministerio

Publico Eleitoral podera representar a Iusti<;a Eleitoral, diretamente ao

Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas,

indicios e circunstfmcias e pedir abertura de investiga<;ao judicial para

apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder economico ou do poder

de autoridade, ou utiliza<;ao indevida de veiculos ou meios de

comunica<;ao social, em beneficio de candidato ou de partido politico,

obedecido 0 seguinte rito:

( ...)
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XIV - julgada procedente a representa<;ao, ainda que ap6s a

prodama<;ao dos eleitos, 0 Tribunal dedarani a inelegibilidade do

representado e de quantos hajam contribuido para a pratica do ato,

cominando-Ihes san<;ao de inelegibilidade para as elei<;6es a se

realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a elei<;ao em que se verificou,

alem da cassa<;ao do registro ou diploma do candidato diretamente

beneficiado pela interferencia do poder econ6mico ou pelo desvio ou

abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunica<;ao,

determinando a remessa dos autos ao Ministerio Publico Eleitoral, para

instaura<;ao de processo disciplinar, se for 0 caso, e de a<;ao

penal,ordenando qualsquer outras providencias que a especie

comportar; (Reda<;ao dada pela Lei Complementar nO135, de 2010)

(...)

XVI - para a configura<;ao do ato abusivo, nao sera considerada a

potencialidade de 0 fato alterar 0 resultado da elei<;ao, mas apenas a

gravidade das circunstancias que 0 caracterizam. (Induido pela Lei

Complementar n.o 135, de 2010)"

Dessa feita, pode-se conduir que a nao incidencia, em tese,

da veda<;ao contida no inciso VIII do artigo 73 nao afastaria a possibilidade de

eventual argui<;ao de abuso de poder, em razao de eventual comprometimento da

igualdade na disputa, com fulcro em alegada utiliza<;ao da estrutura

administrativa em beneficio de determinada candidatura ou em prejuizo a

campanha dos adversarios.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO
Palacio 9 de Julho

PROCURADORIA

Assim, 0 implemento de uma nova estrutura<;ao de carreira

devera mensurar a dimensao das altera<;6es propostas e seus eventuais impactos,

como forma de afastar hipotetica alega<;ao de abuso de poder e/ou de desvio de

finalidade praticado pelos agentes publicos envolvidos.

4. Das implica£oes de natureza financeira

Qutro import ante aspecto a ser analisado refere-se a veda<;ao

contida no paragrafo unico do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que

acomete de nulidade 0 ato emitido nos 180 dias anteriores ao termino do exerdcio

do mandato que resulte em aumento de despesas com pessoal. A veda<;ao vern

disposta na seguinte conformidade:

"Art. 21. E nulo de pleno direito 0 ato que provoque aumento da

despesa corn pessoal e nao atenda:

I - as exigencias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e 0

disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 10 do art. 169 da

Constitui<;ao;

II - 0 limite legal de comprometimento aplicado as despesas corn

pessoal inativo.

Paragrafo unico. Tambem e nulo de pleno direito 0 ato de que resulte

aumento da despesa corn pessoal expedido nos cento e oitenta dias

anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou

orgao referido no art. 20."
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Pela dic<;;aodo dispositivo, verifica-se que a lei acomete de

nulidade a pr6pria expedi<;;aodo ato que resultar em aumento de despesa com

pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao termino do mandato,

independentemente da data em que a medida venha a entrar em vigor, tendo em

vista a utiliza<;;aoda expressao "expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao

final do mandato".

Alem da literalidade do vocabulo, a conclusao val ao

encontro da pr6pria finalidade da institui<;;ao da norma, que busca vedar 0

comprometimento financeiro das futuras gestoes. Consoante aponta Maria Sylvia

Zanella Di Pietro, ao comentar 0 dispositivo, "a inten<;;aodo legislador com a

norma do paragrafo tinico foi impedir que, em fim de mandato, 0 governante

pratique atos que aumentem 0 total da despesa com pessoal, comprometendo 0

or<;;amento subsequente ou ate mesmo superando 0 limite imposto pela lei,

deixando para 0 sucessor 0 onus de adotar as medidas cabiveis para alcan<;;ar0

ajuste."s

Ainda a respeito do dispositivo, ressalta 0 posicionamento

expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo acerca da materia:

"4.1.2. Aumento da Despesa de Pessoal nos tiltimos 180 dias do

Mandato (Art. 21, Paragrafo Unico da LRF)

8 "Comentarios a Lei de Responsabilidade Fiscal", pag. 156
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A Lei de Responsabilidade Fiscal tambem apresenta outra restric;ao

de fim de mandato:

'Art. 21. E nulo de pleno direito 0 ato que provoque aumento da

despesa com pessoal e nao atenda:

I - as exigencias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e 0

disposto no inciso XIII do art. 37 e no § jD do art. 169 da

Constituir;ao;

II - 0 limite legal de comprometimento aplicado as despesas com

pessoal inativo.

Paragrafo unico. Tambem e nulo de pleno dire ito 0 ato de que

resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e

oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do

respectivo Poder ou 6rgao referido no art. 20 '.

Entre 5 de julho e 31 de dezembro do ultimo ana de gestao, nao pode

o Prefeito editar ato que aumente a despesa de pessoal. Nesse rumo,

a Lei n.D 10.028, de 2000, responsabiliza 0 gestor que comete 0

desvio (art. 359-G do C6digo Penal), contexto que justifica 0

parecer desfavonlvel desta Cas a de Contas.

Dessa vedac;ao escapam aumentos derivados de atos editados antes

de 5 de julho; eis alguns exemplos:

• A concessao de vantagens pessoais advindas dos estatutos de

servidores (anuenios, quinquenios, sexta-parte);
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• 0 abono concedido aos profissionais da educa<;ao basica para que

se atenda a Emenda Constitucional no 53, 2007 (60% do FUNDEB

para aquele profissional);

• A revisao geral anual (art. 37, X da CF), derivada de lei local

anterior a 5 de julho;

• Contrata<;ao de pessoal para 0 atendimento de convenios antes

assinados;

• Cumprimento de decis5es judiciais.

Ao demais, ha de se enfatizar que, sob a LRF, a despesa de pessoal e
sempre urn numero percentual, obtido do confronto de 12 meses

desse gasto com 12 meses de receita corrente liquida. Entao,

incrementar tal dispendio e 0 mesmo que elevar sua taxa face a
verificada no mes que precede os 180 dias da norma: 0 de junho.

De toda sorte e por medida de cautela, recomenda-se que, nos

ultimos 180 dias, urn inevitavel aumento do gasto laboral seja

compensado, de pronto, com cortes em outras rubricas de pessoal

(ex.:contratac;[io temporaria de motoristas de ambulancia

compensada, de imediato, pelo corte, parcial ou total, de horas

extras e de certas gratificac;oes juncionais).,,9

Dessa forma, transpondo 0 raciocfnio ao caso ora sob

amllise, conclui-se que caso as medidas preconizadas pelo Projeto de Lei

Complementar n.o 34, de 2018, venham a gerar urn aumento de despesa com
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pessoal, e de ngor a incidencia do disposto no panigrafo unico da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que limita a expedigao de atos de tal natureza nos cento e

oitenta dias anteriores ao termino do mandato do Senhor Governador do Estado,

culminando-os de nulidade.

Importante salientar, a titulo informativo, que a pratica

configuraria, inclusive, ilicito de natureza penal, na forma do artigo 359-G do

C6digo Penal, inserido pel a Lei n.D10.028, de 19 de outubro de 2.000:

"Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete

aumento de despesa total com pessoal, nos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores ao final do mandato ou da legislatura :

Pena - reclusao, de 1 (urn) a 4 (quatro) anos."

5. Conclusao

Diante do exposto, em resposta a indagagao formulada pelo

Senhor Presidente, conclufmos pela nao incidencia da vedagao contida no inciso

VIII ,da Lei n.D 9.504/97, diante da existencia de posicionamento expresso do

Tribunal Superior Eleitoral ace rca da diferenciagao entre revisao geral anual e

reestruturagao de carreiras especfficas (Consultas n.D 772 e 782, ambas de 2002),

nao obstante a cautela a ser empreendida como forma de afastar eventual arguigao

de abuso de poder na forma delimit ada pelo presente parecer.

9 Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, "Manual- Os cuidados com 0 ultimo ana de mandato",
novembro 2015.
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Quanto ao aspecto fiscal, concluimos pela necessidade de

aferi<;ao do efetivo aumento de despesas com pessoal diante de eventual aprova<;ao

do Projeto de Lei Complementar n.o 34, de 2018, sendo expressamente vedado

pela Lei de Responsabilidade Fiscal a expedi~ao de ato de que resulte aumento

de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do

mandato do titular do Poder.

Procuradoria, em 22 de agosto de 2018.

De acordo.
Encaminhe-se ao Gabinete da Presidencia.

).L- de agosto de 2018.

J
" --;

ALE RIT1"3SA KIMURA
Procurador -Chefe
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