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AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RÉU: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

SENTENÇA

Tipo A

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO ajuizou a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO, objetivando o restabelecimento da “remuneração dos Procuradores do Município de
Belford Roxo com base nos subsídios dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça e da
forma praticada antes do advento do Decreto 4.375/2017”, o “pagamento do retroativo,
corridos na forma da lei, da diferença remuneratória descontada de modo indevido do
subsídio dos Procuradores do Município de Belford Roxo, notadamente os descontos
efetuados após a decretação ilegal do Estado de Calamidade Pública”, bem como “o
pagamento da remuneração dos procuradores do Município de Belford Roxo de acordo com
o subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça referente ao período em que a base
utilizada para o pagamento dos referidos servidores foi a do subsídio do Prefeito do
Município”.

Alega a Autora, em síntese, que o Prefeito do Município de Belford Roxo
reduziu os salários dos procuradores do município, aplicando o teto remuneratório do Poder
Executivo.

Aduz que, com base no Decreto n°4.375/2017, os servidores municipais foram
notificados de que haveria uma redução salarial, incluindo os detentores do cargo de
Procurador Municipal, à despeito da orientação normativa interna, da Lei Municipal e da
Constituição.

Assevera ainda que, de acordo com a previsão do art. 21 da Lei Orgânica de
Belford Roxo, os subsídios “devem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices e não poderão exceder o subsídio mensal em espécie de que trata o
art. 37, XI, da CRFB/88”.

Ressalta não ser justificável que o legislador local, desconsiderando o princípio
da irredutibilidade, fixe o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal
(Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) em valor inferior.
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Por fim sustenta que “o Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento, no
julgamento do AgReg no Recurso Extraordinário nº 411.156 SP, de que é inconstitucional a
vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Sendo
assim, o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais não pode ser
atrelado à remuneração dos servidores públicos municipais, conforme dispõe o inciso XIII do
artigo 37 da Constituição da República”  e que “o inciso XI do artigo 37 da Constituição da
República determina que o teto constitucional aplicável à remuneração dos Procuradores é o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, o qual é limitado a 90, 25% (noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), não fazendo distinção entre Procuradores
Estaduais, Distritais e Municipais”.

Menciona ainda o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, do RE nº
663.696/MG, o qual teve repercussão geral reconhecida.

O pedido liminar foi indeferido (Evento 3).

O Réu apresentou contestação no Evento 12.

A 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro declinou da competência em favor de uma
das Varas Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias (Evento 32).

Intimadas, as partes não formularam requerimento de produção de novas provas
(Evento 44).

É o relatório, 

DECIDO.

Inicialmente, vale frisar que o STF fixou entendimento no sentido de que o teto
remuneratório trazido pela Emenda Constitucional nº 41/2003 tem eficácia imediata,
conforme tese estabelecida no julgamento do RE 609381, nos seguintes termos:

“O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia
imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores
que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal
constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos.” (RE 609.381 RG, Relator Min. Teori Zavascki, em
02/10/2014).

Portanto, a aplicação do teto constitucional não viola o princípio da
irredutibilidade.

In casu, a controvérsia cinge-se à determinação do teto remuneratório aplicável
aos Procuradores Municipais.
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Verifico que o Réu não contesta que utilizou o subsídio do chefe do poder
executivo municipal como teto remuneratório para efetivação dos descontos. Afirma que é
correta e induvidosa “a sujeição da remuneração dos Procuradores Municipais ao teto do
subsídio do prefeito, primeiro por explicita disposição constitucional e, segundo, porque dar
tratamento diferenciado, não previsto na Constituição da República, viola frontalmente os
princípios insertos no caput do art. 37, notadamente os relacionados a impessoalidade e a
moralidade administrativa” (Evento 12) .

O Autor, por seu turno, afirma que o teto constitucional aplicável à remuneração
dos Procuradores é o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 510
da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário 663.696 / MG e fixou a
seguinte tese: “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da
Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se
inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal”.

Transcrevo, abaixo, a ementa do Recurso Extraordinário 663.696 / MG,
publicada em 22/08/2019:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA
DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS
PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1.
Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida
pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à
Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos
fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto
constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum,
preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que
o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação
dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os
Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que
concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais
de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da
República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista
no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é
inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere
debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os
procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o
que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os
procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução.
Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não
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compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos
que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de
iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º,
II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar
politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos
humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba
efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da
presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o
mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham,
necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo
municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a
mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os
vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o
subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar
improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da
República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a
impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município;
(b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso
Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a
garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO.
Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final
do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os
Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à
Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal. (RE 663696, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)

Não se descuida da autoridade política do Prefeito, que detém iniciativa
privativa para fixação do subsídios dos procuradores por meio de lei, nos termos do Art. 61,
§1º, II, “c”.

Com efeito, estabelecidos os parâmetros remuneratórios pelas leis Municipais
(Lei Complementar Municipal 13/1997 que trata da Organização funcional da Procuradora
Geral do Município de Belford Roxo, na Lei Complementar 97/2009 que regulamentou a
estrutura básica da PGM e a Lei Complementar 102/2009), é admissível a efetivação de
descontos para a adequação ao teto constitucional.

No entanto, por força do princípio da irredutibilidade (CRFB/88, art. 37, XV) e
da legalidade, os procuradores municipais não devem se submeter, no que concerne ao teto
remuneratório, ao subsídio do Chefe do Executivo Municipal, mas sim ao subsídio dos
desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI,
da Constituição da República, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
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É forçoso esclarecer que o desconto efetivado nos contracheques dos
procuradores municipais em razão do teto remuneratório não é integralmente indevido,
contudo, o desconto deve se limitar ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça
estaduais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do CPC/2015, e determino que os descontos sobre a remuneração dos Procuradores
do Município de Belford Roxo passem a incidir somente sobre a quantia que exceder o
subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, nos termos do art. 37, XI,
da Constituição da República e da legislação municipal vigente.

CONDENO A PARTE RÉ a restituir, aos Procuradores do Município de
Belford Roxo, os valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

Para fins de cálculo, os descontos relativos ao teto constitucional devem ser
limitados ao valor que exceder o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de
R$ 5.000,00, fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Sem custas, ante a isenção legal (art. 4º, I, da Lei 9.289/96).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Art. 496, I, do
CPC/2015.

À Secretaria para providências cabíveis.

P.R.I.

JRJ14225
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