
1 Da lavra do Dr. Raphael Maués Oliveira (Diretor Jurídico) e Dra. Paula Melo e Silva D'Oliveira (Assessora 
Jurídica), deste TCMPA. 



2 Art. 236. Se sobre a matéria objeto da consulta já houver deliberação Plenária, a unidade técnica 
eventualmente consultada dela dará ciência ao Conselheiro Relator, juntando a referida deliberação e/ou 
prejulgado à sua manifestação. 











3 Parecer n.º 118/2021/DIJUR/TCMPA 
4  Parecer n.º 140/2021/DIJUR/TCMPA 
5  Parecer n.º 122/2021/DIJUR/TCMPA 





6 Em estudo realizado pelo DIEESE, divulgado pela CNN Brasil, em 13/01/2021, o qual adotou por base o valor 
da cesta básica e outros custos, em dezembro de 2020, ter-se-ia como mínimo nacional o valor de R$-5.304,00 
(cinco mil, trezentos e quatro reais). Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/13/salario-
minimo-deveria-ser-de-r-5304-aponta-estudo-do-dieese  





7  (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se 
ao total da remuneração per  
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1237. 



8 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário 
quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
9 RIBEIRO, Flávia Pereira. Conceito e análise da repercussão geral. In: 
https://flaviaribeiro2.jusbrasil.com.br/artigos/121816449/conceito-e-analise-da-repercussao-geral 
10 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário, 2. Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 37/38. 



11 Art. 241. As decisões unânimes tomadas pelo Plenário em relação às consultas terão caráter normativo, após 
sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA, constituindo Prejulgado de Tese e vinculando o exame 
de feitos sobre o mesmo tema, a partir de sua publicação, mas não constituem, porém, prejulgamento de fato ou 
caso concreto.  
§ 1º. Entende-se por prejulgado de tese o pronunciamento de natureza interpretativa de fato ou direito em tese, 
com o objetivo de uniformizar a jurisprudência referente às consultas.  
§ 2º. Cabe à Secretaria-Geral consolidar os entendimentos do Tribunal Pleno exarados em processos de consulta. 





12 EMENTA: CONSULTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS DE ADMISSIBILIDADE. 
CONHECIMENTO. VEDAÇÕES DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. AUMENTO DE 
SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS E/OU SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 
DE 2021. DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ATO LEGAL EDITADO EM DATA ANTERIOR À 
PUBLICAÇÃO DA LC. N.º 173/2020. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. COROLÁRIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO 
PERFEITO. RESPOSTA SOB A FORMA DE TESE. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE DE CASO A CASO, NA 
FORMA REGIMENTAL, SOB COMPETÊNCIA DA CÂMARA ESPECIAL DE JULGAMENTO. DECISÃO 
UNÂNIME. REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É possível aplicar o aumento dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos, 
com efeitos financeiros para o exercício de 2021, nas situações em que as determinações legais que fixaram 
majoração remuneratória foram aprovadas antes da decretação do Estado de calamidade pública, por meio do 
Decreto Legislativo n.º 006/2020, publicado em 20/03/2020, nos termos do inciso I, art. 8º, da LC n.º 173/2020. 
2. É possível aplicar o aumento dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos, 
com efeitos financeiros para o exercício de 2021, nas situações em que as determinações legais que fixaram 
majoração remuneratória foram aprovadas antes da publicação da LC n.º 173/2020, incluindo os casos de leis 
criadas após a decretação do Estado de Calamidade Pública (Decreto Legislativo n.º 006/2020), em respeito ao 
princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6º da LINDB. 
3. É assegurado o mesmo tratamento dispendido aos agentes políticos aos servidores públicos, enquadráveis na 
mesma situação concreta em evidência.  
4. Análise sob a forma de tese, ao que se impõem a avaliação, in concreto, da regularidade dos atos de fixação e 
revisão de remuneração dos agentes públicos e políticos, na forma regimental. 
5. Decisão unânime, com repercussão geral, na forma do art. 241, do RITCMPA (Ato 23). 





 

 

 

 

13 Merece registro, quanto a tal entendimento, a subsistência de tramitação de Recurso Extraordinário com 
repercussão geral, no âmbito do C. STF (Tema 900), sob relatoria do Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI, onde se 
debate a Possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor 
público que trabalha em regime de carga horária reduzida . 
14 Neste sentido, destaca-se o precedente representativo, a seguir transcrito: 
Ambas as Turmas da Corte, seguindo a orientação firmada pelo Plenário, corroboraram o entendimento de que a 
remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo. 
[RE 582.019 QO-RG, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 13-11-2008, DJE 30 de 13-2-2009, Tema 
142.] 





15 Art. 241. As decisões unânimes tomadas pelo Plenário em relação às consultas terão caráter normativo, após 
sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA, constituindo Prejulgado de Tese e vinculando o exame 
de feitos sobre o mesmo tema, a partir de sua publicação, mas não constituem, porém, prejulgamento de fato ou 
caso concreto.  
§ 1º. Entende-se por prejulgado de tese o pronunciamento de natureza interpretativa de fato ou direito em tese, 
com o objetivo de uniformizar a jurisprudência referente às consultas.  
§ 2º. Cabe à Secretaria-Geral consolidar os entendimentos do Tribunal Pleno exarados em processos de consulta. 






