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Relator: Conselheiro Renato Azeredo  

Processo n. 009626-02.00/21-7  
Decisão n. TP-0094/2021 

– Processo de Contas Especiais instaurado no Executivo 
Municipal de Canoas (Advogado Cesar Augustus Collaziol 
Palma, OAB/RS n. 84.015, Procurador-Geral do Município), 
referente aos exercícios de 2020 e 2021. Representação do 
Ministério Público de Contas n. 006/2021. Edição da Lei Municipal 
n. 6.424/2021, que concede Revisão Geral Anual de 
remunerações e subsídios. Interessado: Jairo Jorge da Silva. 

A Secretária do Tribunal Pleno certifica que as ocorrências 
pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo consignadas. 

Apregoado o processo, o Conselheiro-Presidente, Estilac 
Xavier, assim se manifestou: “Eu creio que é o primeiro julgamento que faremos de 
Contas Especiais, nos termos do nosso Regimento Interno aprovado, que alterou o 
modelo processual. Eu quero consignar, antes, que a presente sustentação oral foi 
concedida em caráter excepcional, e essa foi a opinião do nosso Relator da matéria, e 
é a opinião também do Conselheiro-Presidente, e digo por quê. A razão é porque o 
expediente em causa foi incluído extrapauta pelo Relator, o Conselheiro Renato 
Azeredo. Eu saliento que, conforme disciplinado pela Resolução n. 1124 e pela 
Instrução Normativa n. 7/2020, nas sessões telepresenciais, os pedidos de 
preferências para realização de sustentação oral devem ser enviados por e-mail à 
Secretaria das Sessões em até vinte e quatro horas antes do horário de início da 
sessão. A Resolução n. 1124 diz, no artigo 2º: ‘Será garantida a realização de 
sustentação oral pelos procuradores habilitados,  por meio dos recursos previstos 
nesta Resolução, desde que requerida até vinte e quatro horas...’. A Resolução 
n. 1124, ainda, no seu parágrafo 2º: ‘O pedido de realização de sustentação oral 
deverá ser encaminhado, via correio eletrônico...’ e segue o endereço. A Instrução 
Normativa diz, no seu artigo 3º: ‘Os Procuradores que solicitarem a realização de 
sustentação oral nos termos do artigo 2º da Resolução nº 1124, de 30 de abril de 2020, 
deverão informar telefone de contato e endereço de correio eletrônico...’ e seguem 
todas as instruções decorrentes nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Meus Senhores, eu faço 
essa consignação, porque nós estamos em tempos excepcionais, de sessões 
telepresenciais, e é fundamental a organização de uma sessão. Essa sessão, embora 
pareça ser simples, tem uma complexidade que, em sessões presenciais, seria 
resolvida rapidamente com consultas entre os Conselheiros, servidores das Sessões, o 
Procurador, assessores. Aqui não é o caso. Então, até mesmo a própria presença dos 
prefeitos, de público, de outros advogados. Aqui, por todas as limitações técnicas, há 
um regramento muito fechado, que eu procuro seguir rigidamente. Mas esse caso se 
explica por esta razão. Não atendê-lo seria contrariar a ampla defesa, porque, 
inclusive, não havia tempo hábil de conhecimento do Procurador e do Interessado, já 
que foi pautado de maneira extrapauta. Então, sem mais delongas, eu quero passar a 
palavra ao Conselheiro Renato Azeredo, para relatar o item 5 da sua pauta. Com a 
palavra, o Conselheiro.” 
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Antes da apresentação do relatório do feito, o Conselheiro-
Relator, Renato Azeredo, teceu as considerações a seguir: “Muito bem, Presidente, 
eu renovo saudação a todos, e agora um cumprimento especial, então, ao Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas, Doutor Geraldo Costa da Camino, na medida 
em que a matéria vem em razão de Representação daquele Órgão Ministerial. E Vossa 
Excelência faz novamente um arrazoado, esclarecendo também as razões que 
permitiram que fosse possível a realização da sustentação oral, na medida, até mesmo, 
em que trouxemos a matéria de forma extrapauta, mas poderia ter sido examinada 
monocraticamente. Mas, em razão da sua importância, entendi que era melhor fazê-lo 
dessa forma, para que houvesse uma manifestação do Plenário deste Tribunal, dada a 
importância e repercussão em vários entes jurisdicionados deste Tribunal.” 

Na sequência, apresentado o relatório da matéria pelo 
Conselheiro-Relator, o Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier, com supedâneo no 
Regimento Interno, concedeu a palavra ao Procurador-Geral do Município de 
Canoas, Advogado Cesar Augustus Collaziol Palma, inscrito na OAB/RS sob o 
n. 84.015, que sustentou suas razões nos seguintes termos: “Excelentíssimo Senhor 
Presidente, Estilac, Conselheiro-Relator, Conselheiro Renato Azeredo, representante 
da Procuradoria-Geral do Estado, Doutor Euzébio Ruschel, representante do Ministério 
Público de Contas, Doutor Geraldo Da Camino. Também cumprimento os demais 
presentes e pessoas que assistem a esta sessão. De pronto, gostaria de agradecer a 
possibilidade de sustentar oralmente aqui e ter a oportunidade de desfazer uma 
possível confusão que possa ser gerada entre o reajuste e a Revisão Geral Anual. O 
Ministério Público de Contas apresenta Representação arguindo um possível conflito 
entre o disposto no artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020, que veda o 
aumento de despesas, com a Revisão Geral Anual concedida pela Lei n. 6.424, que é 
decorrente do Projeto de Lei n. 08/2021, proposto pelo Executivo Municipal de Canoas. 
Senhores Conselheiros, esse assunto já foi bem tratado, bem discutido aqui no 
Município, quando da proposição do Projeto de Lei, justamente baseado e calcado nas 
orientações concedidas pela Nota Técnica do próprio Tribunal de Contas, de modo 
que, além da discussão em relação ao alcance do disposto no inciso I do artigo 8º da 
Lei Complementar n. 173, estamos aqui diante de uma possibilidade de uma 
insegurança jurídica em relação às orientações da própria Corte de Contas. Essa 
confusão relacionada ao reajuste, que está atrelado ao aumento real, e à Revisão 
Geral Anual já foi assentada, já foi matéria de assunto no STF, e já se decidiu que a 
Revisão Geral Anual não é sinônimo de reajuste. E a própria Nota Técnica, que serviu 
de base para os estudos desta Procuradoria quando do Projeto de Lei n. 08, também 
trata desse assunto de um modo muito claro e fala: ‘Por isso, e sem embargo do 
estabelecido no inciso I, a melhor exegese do inciso VIII parece ser a de que a 
permissão se refere a reposições inflacionárias, acréscimo, nesse caso, limitado ao 
índice do IPCA aferido pelo IBGE para o período, excetuando-se essa limitação quando 
se trate da obrigação de preservação do poder aquisitivo do trabalhador.’ Não se trata 
aqui de uma concessão de aumento, não se trata aqui da concessão de uma vantagem 
aos servidores, que, inclusive, a Lei n. 6.424/2021 concedeu apenas aos servidores de 
provimento de cargo efetivo e não a todos os servidores. Trata-se da reposição simples 
da inflação, que também foi tratada nessa Nota Técnica, inclusive pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que também teve repercussão nos Tribunais 
de Contas de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Isso foi tratado ainda em 2020. 
Não nos parece que houve qualquer movimento, tanto da Corte de Contas quanto do 
Ministério Público de Contas, de proceder a uma revisão dessa Nota Técnica. Bem 
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pelo contrário, essa Nota Técnica ainda está disponível e ainda está servindo de 
orientação para todos os gestores que têm acesso às resoluções e aos atos normativos 
desta Corte de Contas, de modo que, ao passo que isso está bem sedimentado, bem 
trabalhado por essa orientação, inclusive, do Tribunal de Contas, nós não conseguimos 
vislumbrar essa confusão que possa ser gerada entre a Revisão Geral Anual, prevista 
constitucionalmente pelo inciso X do artigo 37, e um aumento de ganho real, que é 
vedado pela Lei Complementar n. 173/2020. Também, essa devolução à remuneração 
e aos subsídios dos servidores por conta da Lei n. 6.424/2021, de modo algum, 
atrapalhou no ano de 2021 dessa nova gestão com o enfrentamento da pandemia, que 
é uma preocupação que foi apresentada, na Representação, com relação à má gestão 
que se dá por ineficiência ou desonestidade, como trouxe o conceito o ilustre 
representante do Ministério Público de Contas, porque, em 1º de janeiro de 2021, o 
Município de Canoas tinha 43 leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia, para o 
enfrentamento do Covid. Foram aumentados para 137 leitos. E hoje, considerando 
inúmeras medidas tomadas por esse governo, isso permitiu que se baixasse para 117 
leitos, por conta da taxa de ocupação. Em enfermaria, em 1º de janeiro de 2021, havia 
70 leitos, de modo que se aumentou para 278, e hoje, considerando essa baixa taxa de 
ocupação, baixamos para 246. Ou seja, foram 302 novos leitos do dia 1º de janeiro de 
2021 até aqui e também mais de R$ 170.000.000,00 investidos na saúde. Vejam, o 
boletim Covid diário, que nós publicamos aqui, nos traz a informação de que, com a 
redução dos leitos de UTI, operacionalizada por conta dessa baixa taxa de ocupação 
existente, hoje o Município de Canoas, nesses dados atualizados e disponíveis nos 
sítios eletrônicos da Prefeitura e nos canais oficiais, tem uma taxa de ocupação de 88% 
dos leitos de UTI Covid, e de enfermaria, 43%. Ou seja, hoje, mesmo diminuindo os 
leitos por conta dessa gestão exitosa em relação a esses investimentos realizados para 
o enfrentamento da pandemia, o Município de Canoas tem 13 leitos livres de UTI e 138 
leitos livres de enfermaria. Só que esses leitos, na medida das ocorrências passíveis 
de enfrentamento, também podem ser aumentados para, no máximo, 137 de UTI e 278 
de enfermaria. Canoas também adotou a testagem em massa, com cinco pontos de 
testagem, cinco centros de testagem para todos aqueles munícipes que quiserem fazer 
o teste, e já chegamos ontem a 132.000 testes realizados. Canoas testou, nestes 
últimos quatro meses, mais do que nos dez meses do ano passado. Então, foram 
medidas que foram permitidas de ser implementadas no Município para enfrentamento 
da pandemia e, de modo algum, foram inviabilizadas por conta dessa concessão da 
devolução aos subsídios e aos salários dos servidores da reposição da inflação, que 
tão somente isso foi feito. Vejam que essa Nota Técnica, a Nota Técnica n. 03/2020, 
que nós utilizamos como base, publicada no site do Tribunal de Contas, também foi 
referendada pela Nota Técnica n. 04, de modo que, mesmo que se pudesse discutir a 
sua legalidade, se pudesse discutir a sua aplicabilidade ou a sua orientação para os 
gestores, elas deveriam ter sido revisadas, e não foram, de modo também que foram 
utilizadas pelos Tribunais de Contas, pelas orientações dos Tribunais de Contas de 
Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, porque, justamente, a leitura do alcance do 
aumento de vantagem do inciso I do artigo 8º da Lei Complementar n. 173 não alcança 
a Revisão Geral Anual, que está atrelada ao inciso X do artigo 37 da Constituição 
Federal, que é simplesmente a devolução aos salários da inflação ocorrida no período. 
E é preciso dizer também que, por conta do momento que se vive em todo o País, essa 
concessão, essa devolução de inflação não foi de modo imediato, foi separada em 
quatro parcelas. A primeira, em janeiro, a segunda, em maio, aplicada a partir dos 
salários de maio, a terceira parcela em agosto e a última em dezembro. Ou seja, houve 
aqui, sim, responsabilidade com relação às finanças do Município, e isso, de modo 
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algum, caracteriza má gestão ou infringência ao inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar n. 173, também de modo que o Município de Canoas pede que não seja 
concedida a Medida Cautelar para suspender a eficácia da Lei n. 6.424/2021, 
decorrente do Projeto de Lei n. 08/2021. Eram essas as minhas palavras, Presidente. 
Muito obrigado.” 

Em continuidade, ao lhe ser concedida a palavra, o  
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino, 
manifestou-se consoante registros a seguir: “Senhor Presidente, saudando Vossa 
Excelência, saúdo os demais pares, Conselheiros Titulares e Substitutos. Saúdo o 
Senhor Procurador do Estado, a Senhora Secretária das Sessões, o Senhor 
Procurador do Município de Canoas e todos que nos assistem. Atuou, no expediente 
que deu origem à Representação, o colega Procurador-Adjunto, Doutor Ângelo 
Borghetti. Vejam que o colega teve o cuidado de ressaltar a presunção de boa-fé, uma 
vez que não se desconhece, e ele ressaltou isso na Representação, a existência da 
Nota Técnica, dando guarida ao entendimento que lastreou o Projeto de Lei da Revisão 
Geral Anual. Então, não se está a falar de má-fé. E, da mesma forma, quanto ao 
aspecto que ele ressalta, do atendimento das necessidades referentes ao estado de 
calamidade pública da Covid-19, não está o colega afirmando que o Município não 
tomou as devidas providências. Está suscitando à Corte que se verifique se isso 
efetivamente foi feito e o faz, principalmente, constatando o crescente nível de 
endividamento daquele Município. Dessa forma, então, Senhor Presidente, são as 
observações que gostaria de fazer, agradecendo a manifestação. Obrigado.” 

Após ter sido colocada em discussão a matéria, a palavra foi 
novamente concedida ao Conselheiro-Relator, Renato Azeredo, que prolatou seu 
voto, constante nos autos, tecendo, preliminarmente, as considerações que se 
sucedem: “Senhor Presidente, renovo saudação a todos e agora um cumprimento 
especial, então, ao Procurador do Município de Canoas, Doutor Cesar Palma. 
Cumprimentos pela sustentação oral proferida. Também transmito cumprimentos ao 
Gestor daquela comunidade, o Senhor Jairo Jorge, o qual, temos a informação, está 
acompanhando o presente julgamento. Faço um registro inicial de que o exame que se 
faz a respeito da matéria é sobre possíveis antinomias, então, entre normas jurídicas e, 
sob esse prisma, que ela será examinada. A toda evidência aqui não se está a discutir 
eventual necessidade de reajuste, mas, sim, esse possível conflito entre normas 
jurídicas, que buscamos, então, dirimir no voto. Os argumentos que são trazidos pelo 
Procurador, todos eles, são devidamente enfrentados no voto disponibilizado a Vossas 
Excelências, o qual eu passo a ler então. 

A seguir, ocorreram as seguintes manifestações: 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Eu coloco a matéria 
em discussão. Se não há quem queira discutir, começo a colher os votos. Como 
vota...”. 

Conselheiro Alexandre Postal: “Senhor Presidente, eu já vou 
até manifestar a minha vontade, o meu voto em cima deste processo. Na semana 
passada até, em uma reunião administrativa, externei a preocupação de que, no Rio 
Grande afora, as prefeituras estavam tomando essa medida. Foi muito bom que o 
Ministério Público tenha entrado, já cobrava isso, vários colegas também, e esse 
pedido, dado aqui neste voto do eminente Conselheiro Renato Azeredo, eu vou votar 
favoravelmente, na íntegra, por aquilo que ele coloca. Mas eu queria fazer um pedido a 
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Vossa Excelência, Presidente, de que, se aprovada essa medida cautelar, que sejam 
notificados, como está aqui, mas que seja urgente, todos municípios e câmaras de 
vereadores, desta decisão, que ainda não é do Pleno. Mas a decisão que estão 
tomando é em cima de uma manifestação dada por uma consulta nesta Casa. Por isso, 
eu acompanho o voto do Senhor Relator, pedindo que sejam informados por esta 
Presidência, através dos órgãos competentes, todas as câmaras de vereadores e todos 
os executivos municipais do nosso Estado desta cautelar que está sendo votada hoje.” 

Conselheiro Algir Lorenzon: “E as entidades também.” 

Conselheiro Alexandre Postal: “E as entidades.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Conselheiro Alexandre 
Postal, isso está na íntegra. A sua manifestação está na íntegra do voto do Conselheiro 
Renato.” 

Conselheiro Alexandre Postal: “Reforço, Presidente.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Pois não. O Senhor 
está votando, reforçando então. Por favor, Conselheiro Algir, como vota?”. 

Conselheiro Algir Lorenzon: “Cumprimentar o eminente 
Procurador-Geral, Doutor Geraldo, a pessoa, inclusive, do Procurador-Adjunto, Doutor 
Ângelo. Ele é atento ao desenvolvimento dessa situação muito séria que se impôs no 
Rio Grande. Providenciou adequadamente, no momento correto, a apresentação desta 
Representação, e agora, nos termos exatos, do trabalho, muito bem fundamentado, do 
eminente Conselheiro Renato, inclusive trazendo aqui amplamente a decisão do 
egrégio Supremo Tribunal Federal, eu quero, cumprimentando-o, eminente 
Conselheiro-Relator, Renato, acompanhar-lhe integralmente na sua manifestação do 
seu voto.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Como vota o 
Conselheiro Cezar Miola?”. 

Conselheiro Cezar Miola: “Senhor Presidente, renovo as minhas 
saudações aos membros do Colegiado, ao Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, ao Procurador do Estado junto à nossa Casa; Senhoras e Senhores 
Advogados, que saúdo na pessoa do Procurador Cesar Palma; colegas de trabalho do 
Tribunal de Contas, minha homenagem renovada nas pessoas das equipes da 
Secretaria das Sessões e da Supervisão de Informática; e também cumprimentos 
àqueles que nos acompanham pelos canais do Tribunal de Contas na internet. Senhor 
Presidente, eminente Relator, Senhoras e Senhores, eu devo dizer que gostaria de ter 
podido contar com mais tempo para analisar a matéria de tal complexidade, que 
suscitou – inclusive foi objeto de referência pelo eminente Relator – já várias 
discussões, apreciações no âmbito dos órgãos de controle, no próprio Poder Judiciário 
e, evidentemente, nos entes da administração pública. Mas também compreendo as 
dificuldades, as preocupações do eminente Relator e do Colegiado da Casa, inclusive, 
há pouco aqui, verbalizadas com o tema. E reconheço a importância de termos uma 
manifestação, tanto quanto possível, conclusiva a respeito. Claro, no devido tempo, 
mas com a necessária celeridade. Assim, quiçá, devo dizer, devesse solicitar vista dos 
autos. Por outro lado, considerando que, na próxima semana, em razão do feriado de 
21 de abril, não teremos sessão do Tribunal Pleno, considero que o mais recomendável 
é, desde logo, proferir meu voto, ainda que sem a consistência argumentativa que 
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gostaria de carrear. Desde logo, digo que me surge um questionamento aqui, qual seja: 
se não estaríamos manejando um processo de controle de constitucionalidade afeto, 
no particular, ao Poder Judiciário, o controle concentrado. Aliás, ontem o Supremo 
Tribunal Federal prolatou uma decisão em relação à Súmula n. 347, que muito 
invocamos nesta Casa, decisão essa que me impressionou muito, dizendo eu, desde 
logo, que, com o máximo respeito, dela – por razões de convicção e de quanto já pude 
estudar sobre a matéria –, respeitosamente, discordo. Mas o pleito deduzido na inicial, 
neste caso, em verdade, identifica-se com o objeto único da demanda e não como um 
instrumento de fiscalização incidental da constitucionalidade. E essa posição adotada 
aqui, parece-me, acaba produzindo efeitos erga omnes, e o TCE, nessa linha, poderia 
estar incidindo em controle concentrado de constitucionalidade, algo que não se 
defende, evidentemente. O alcance da Súmula n. 347 é muito específico, e aqui, no 
expediente em tela, penso se estaria indo para além dessa moldura da Súmula do STF. 
Assim é que gostaria de dizer, no tocante à interpretação dada no voto do eminente 
Relator para as restrições ditadas pela Lei Complementar n. 173, estou de acordo 
quanto à questão substantiva, a interpretação que se dá às vedações colocadas nessa 
lei complementar. E vários Tribunais de Contas já mencionados, e também o do Mato 
Grosso do Sul, o de São Paulo, o do Espírito Santo, esposaram conclusões nesse 
sentido. Porém, nessa perspectiva que identifico, de a Casa poder utilizar esse 
instrumento para outro propósito, acredito que se pode cumprir uma função pedagógica 
no presente caso, atuando, também, preventivamente e por igual em relação ao 
conjunto dos jurisdicionados. Entendo que essa preocupação, que foi objeto de tantas 
discussões nossas em reuniões administrativas, em conversas informais – e aqui 
também hoje verbalizadas – convergem todas essas manifestações para a preservação 
do interesse público, evitando que sejam processadas despesas, a priori, de boa-fé, 
sobretudo considerando o teor da referida nota técnica, mas que poderão vir a ser 
depois tidas por irregulares no exame dos casos concretos nos processos de Contas. 
Então, pelas razões que antes mencionei, considerando também a importância da 
proteção da confiança, e ela foi trazida à tona aqui com vários argumentos por parte do 
Procurador Cesar Palma, e ainda para não transparecer que possamos estar 
exorbitando das nossas competências como órgão de controle, o meu voto, Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores, é para que, na letra ‘a’, em vez de se comandar a 
suspensão liminar dos efeitos dessa Lei Municipal n. 6.424/2021 do Município de 
Canoas, se recomende a sua não aplicação até o posicionamento final desta Casa 
acerca da matéria. Isso com um expresso alerta: de que as despesas dela decorrentes, 
processadas doravante, porque as já efetivadas o Conselheiro-Relator bem apreendeu 
e entendeu de não inquiná-las, mas que as despesas vindouras poderão ser 
consideradas irregulares e, portanto, passíveis de ressarcimento. Uma medida, então, 
de cautela, de proteção e, de alguma maneira, de notificação do interesse público do 
Gestor, na perspectiva de ele vir a ser responsabilizado, se comandar esses 
pagamentos. E, por consequência, na alínea ‘b’ do voto, a limitação do dispositivo à 
intimação para a prestação de esclarecimentos, mantida a letra ‘c’, acredito que não há 
nenhum prejuízo de que seja acolhido o voto do eminente Relator, seja a proposição 
que faço, dar-se publicidade ao fato de que este Tribunal não tem como, até aqui, 
possível o pagamento desses valores decorrentes das chamadas Revisões Gerais 
Anuais. E, ao mesmo tempo, parece-me oportuno, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores, adotar uma outra providência: para que se fixe, então, essa orientação de 
caráter geral que foi alvitrada aqui pelo Conselheiro Alexandre Postal, mas que eu 
proporia fosse objeto de um Pedido de Orientação Técnica a ser autuado nos termos 
do Regimento Interno da Casa, para, com a máxima brevidade possível, instruir-se 
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esse pedido e levar-se adiante, submetendo a matéria ao Tribunal Pleno. E, por ter 
esse entendimento acerca de como deve a Casa vislumbrar essa lei em tese, é que eu 
também voto pela remessa do inteiro teor deste processo ora em análise ao Ministério 
Público Estadual, para que avalie se é o caso de ajuizar uma ação de 
inconstitucionalidade, ali, então, em sede de controle concentrado, porque há 
elementos indicativos, pelo menos em tese, de que essa lei desborda do ordenamento. 
Então, Senhor Presidente, acredito que, se não consegui, pelo menos tentei expressar 
a minha pontual divergência com relação a alguns pontos, votando da forma como 
acabei de explicitar. Obrigado pela atenção.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “O Conselheiro Renato 
pediu a palavra. Conselheiro.” 

Conselheiro-Relator, Renato Azeredo: “Queria destacar alguns 
registros, Senhor Presidente.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Pois não, 
Conselheiro.” 

Conselheiro-Relator, Renato Azeredo: “Inicialmente, dizer dos 
relevantes apontamentos feitos pelo Conselheiro Cezar Miola, que sempre contribui 
para elucidação das questões que são postas em debate, mas, particularmente, 
entendo que estariam superadas estas questões, na medida em que a lei que está 
sendo objeto, então, de exame por este Tribunal, e todos nós sabemos, então, que o 
Tribunal atua diante do caso concreto, que a lei, no inciso I, por exemplo, faz referência 
a 1 inteiro e 13 centésimos a ser aplicado em 1º de janeiro de 2021, e já no inciso II, 
também 1º de abril. Portanto, os efeitos concretos, com base na lei sob exame, eu 
encontro no presente caso, de sorte que penso que estamos dentro da competência 
deste Tribunal, que atua no plano dos efeitos. No que diz respeito a eventual efeito 
erga omnes, que sugere Sua Excelência, quero ressaltar que tive o cuidado dessa 
questão, porque sei do alcance do exame dentro do controle difuso de 
constitucionalidade, e, por essa razão que, no dispositivo, consta ‘determinar à Direção 
de Controle e Fiscalização’, que é órgão deste Tribunal ‘a comunicação da decisão a 
todos os órgãos jurisdicionados’, porque, a toda evidência, se levarem a efeito ações 
dessa natureza, já há uma decisão plenária do Tribunal nesse sentido, e, aportando 
aqui outros casos com a mesma situação, similares, me parece que esse vai ser o 
encaminhamento deste Plenário do Tribunal. Apenas faço esse registro.” 

Conselheiro Cezar Miola: “Senhor Presidente, apenas, então, 
um complemento, em função das judiciosas intervenções do eminente Relator, que, 
evidentemente, conhece o processo muito mais aprofundadamente que nós. Fez-se 
referência ali a dispositivos legais justamente. Nós não estamos enfrentando, em sede 
de controle externo, atos administrativos, despesas decorrentes da lei, e sim o 
enunciado da lei e os seus possíveis reflexos quando levado a cabo o autorizativo 
legal. Então, é essa distinção que faço, razão pela qual entendi de dar o 
encaminhamento propugnado. É, digamos, uma leitura um pouco diferente em relação 
à perspectiva que se tem do caso concreto.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Continuo coletando os 
votos. Como vota o Conselheiro Marco Peixoto?”. 
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Conselheiro Marco Peixoto: “Eu voto com o Relator, Senhor 
Presidente.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Como vota o 
Conselheiro Iradir Pietroski?”. 

Conselheiro Iradir Pietroski: “Acompanho o Relator, Senhor 
Presidente.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Então, eu proclamo o 
resultado. Está acolhido o voto por unanimidade naquelas questões em que destacou o 
Conselheiro Miola, que deu outra redação à alínea ‘a’, no que ele restou vencido. E as 
outras foram acréscimos, em que não houve manifestação contrária nem a favor. Os 
acréscimos dizem respeito... então, tenho que consultar os Conselheiros. O 
Conselheiro [Cezar Miola] propôs um POT, que o Pleno defina por um POT sobre a 
matéria.” 

Conselheiro Alexandre Postal: “Presidente.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “E encaminhamento ao 
Ministério Público Estadual. Conselheiro Alexandre.” 

Conselheiro Alexandre Postal: “Eu sou pelo voto original. Eu 
acho que, se nós vamos discutir um POT agora, essa questão periga prolongar e vai 
dar mais problema ainda nos municípios, o que vai depois dar problema para nós aqui 
no Tribunal. Essa é a minha posição.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “O Conselheiro é contra 
o POT e é favor de mandar ao Ministério Público a decisão? Sim ou não?”. 

Conselheiro Alexandre Postal: “Não. Não tem necessidade.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Também não. 
Pergunto ao Conselheiro Algir. Não houve manifestação expressa sobre esse assunto, 
para eu coletar bem o voto. O POT, sim ou não, e envio da matéria a conhecimento do 
Ministério Público.” 

Conselheiro Algir Lorenzon: “Para abreviar, eu permaneço com 
o meu voto anteriormente prolatado, no sentido de que se aprove integralmente o 
relatório e voto do eminente Conselheiro Renato.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “Então, eu creio que o 
Conselheiro Marco Peixoto já conheceu o teor da proposta do Conselheiro Miola, bem 
como o Conselheiro Iradir, com a manifestação do Conselheiro Alexandre Postal, creio 
que estão mantendo o mesmo voto. É isso, Conselheiro Marco, Conselheiro Iradir?”. 

Conselheiro Iradir Pietroski: “Justamente, é isso aí.” 

Conselheiro-Presidente, Estilac Xavier: “O Conselheiro Marco 
aquiesceu também. Então, proclamo o resultado. Está acolhido, por unanimidade, o 
voto do Conselheiro, exceto na alínea ‘a’, em que foi vencido o Conselheiro Cezar 
Miola, que deu uma redação alternativa de recomendação, e também restaram 
vencidas as duas proposições feitas pelo Conselheiro, que eram a constituição para 
que o Pleno determinasse a edição de um POT e de envio da matéria toda à análise do 
Ministério Público, para verificar eventual inconstitucionalidade da lei, nos termos que 
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ele tinha apresentado. E, com isso, proclamo o resultado. Senhores Conselheiros, esse 
assunto que aqui debatemos, agora vão ter as decorrências da decisão do Pleno como 
ocorre, os Senhores sabem, foi elemento de vários momentos de debate nas nossas 
reuniões administrativas. Mas eu quero fazer uma menção aqui à Procuradoria-Geral 
do Município de Canoas, Doutor Cesar Palma. Primeiro, seja sempre bem-vindo às 
nossas sessões, cumprimento pela manifestação. A Procuradoria do Município de 
Canoas é tida como uma – é até, sabidamente – Procuradoria de alta qualidade, 
igualável à da nossa Capital e de outras Procuradorias, mas eu destaco isso. Eu estou 
falando isso para ressalvar o caráter das notas técnicas do Tribunal. A primeira vez que 
o Tribunal se pronuncia de mérito sobre essa matéria está na lavra do voto do 
Conselheiro Renato Azeredo nos termos aqui proclamados. Eu estou dizendo isso, 
porque não deve escapar a ninguém os preâmbulos de todas as notas técnicas do 
nosso Tribunal, que eu passo a ler. ‘As Notas Técnicas visam à divulgação, de forma 
sintética, de alterações legais, de informações de caráter jurisprudencial e de outros 
informes necessários ao exercício da atividade fiscalizatória ou de cunho administrativo 
do Tribunal de Contas, bem como à efetivação de estudos preliminares sobre temas de 
interesse da Corte. As Notas Técnicas produzem efeitos internos, não representando 
decisão desta Corte sobre as matérias nelas tratadas. Os temas abordados nas Notas 
Técnicas poderão, posteriormente, a critério da Administração, ser objeto de estudo 
circunstanciado, com vistas à decisão do Órgão competente.’ Ou seja, as notas 
técnicas não são lastro. Agradeço a sua presença. Se quiser permanecer na nossa 
sessão, será muito bem-vindo.” 

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão: 

O Tribunal Pleno, acolhendo o voto do Conselheiro-Relator, 
por seus jurídicos fundamentos, decide: 

– por maioria, no que foi acompanhado pelos Conselheiros 
Algir Lorenzon, Marco Peixoto, Iradir Pietroski e Alexandre Postal: 

a) conceder medida acautelatória para o efeito de 
suspender liminarmente a aplicação da Lei Municipal 
n. 6.424/2021 até ulterior deliberação desta Corte; 

b.1) intimar o Administrador para cumprir esta decisão. 

– por unanimidade: 

b.2) intimar o Administrador para apresentar 
esclarecimentos no prazo regimental de 30 dias; 

c) determinar à Direção de Controle e Fiscalização (DCF) a 
comunicação desta decisão a todos os órgãos jurisdicionados 
deste Tribunal; 

d) determinar à Direção de Controle e Fiscalização (DCF) 
que acompanhe o cumprimento da presente decisão em todos os 
seus termos. 
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Restou vencido, em parte, o Conselheiro Cezar Miola: 

– que votou por não suspender os efeitos, mas por recomendar a 
não aplicação da Lei Municipal n. 6.424/2021 do Município de Canoas até o 
posicionamento final deste Tribunal acerca da matéria, alertando que as despesas 
decorrentes de sua aplicação, processadas doravante, poderiam ser consideradas 
irregulares e passíveis de ressarcimento; 

– que votou, ainda, por instaurar Pedido de Orientação Técnica, a 
ser autuado nos termos do Regimento Interno desta Corte, para que se fixasse 
entendimento sobre a matéria através de decisão para todos os órgãos jurisdicionados 
deste Tribunal, bem como por remeter o inteiro teor deste processo ao Ministério 
Público Estadual, para que avaliasse o ajuizamento de ação de inconstitucionalidade. 

Participaram do julgamento os Conselheiros Renato Azeredo 
(Relator), Algir Lorenzon, Cezar Miola, Marco Peixoto, Iradir Pietroski e Alexandre 
Postal. 

Sala Virtual, em 14-04-2021. 
 
 

Débora Pinto da Silva, 
Secretária do Tribunal Pleno. 
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