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O presente projeto de emenda à Lei Orgânica visa adaptar as normas municipais de 

remuneração dos servidores às disposições da Emenda à Constituição nº 19 e à atual 
jurisprudência do STF, que estabelece teto remuneratório e remuneração em parcela única. 

O primeiro ponto deste PLO é fazer com que a remuneração dos servidores seja 
sempre fixada em lei e paga em parcela única, vedados os chamados "penduricalhos". 
Eventualmente, pode haver adicional meramente indenizatório, para impedir que o servidor 
tenha algum gasto pessoal indevido com o trabalho. Nesse sentido, alteramos também o art. 
95 da Lei orgânica, para deixar claro que o adicional por prestação de serviço em lugar distante 
só será pago, nos termos da lei, de forma indenizatória, quando necessário. 

Cumpre lembrar que o art. 39 §4º da Constituição Federal determina que membros de 
Poder tenham sua remuneração fixada em lei na forma de subsídio, ou seja, paga em parcela 
única, sem qualquer acréscimo. A Constituição prevê, porém, que or regime de subsídios pode 
ser estendido às demais carreiras (art. 39 §8º da CF). O STF entende que o pagamento em 
subsídio pode ser estendido aos demais servidores, desde que organizados em carreira. 
Assim: 

O ato normativo impugnado institui a remuneração por meio de "subsidio" a grupos de 
servidores públicos do Estado do Maranhão. Aplicação indiscriminada. O subsídio de que trata 
o § 4º do art. 39 da CF/1988 pode ser estendido a outros servidores públicos, configurando 
contudo pressupostos necessários à substituição de vencimentos por subsídio a organização 
dos servidores em carreira configura, bem assim a irredutibilidade da remuneração. A lei 
questionada não disciplina de forma clara como será procedido o pagamento das vantagens 
adquiridas por decisão judicial ou em decorrência de decisão administrativa. 

[ADI 3.923 MC, rel. min. Eros Grau, j. 16-8-2007, P, DJE de 15-2-2008.] 

Uma vez promulgado esse PLO, cabe ao Prefeito enviará Câmara Municipal projeto de 
lei que reestruture a carreira dos servidores que ainda não têm o regime de subsídio, fixando 
subsídio pago em parcela única. 

O segundo ponto é estabelecer um teto único para todos os servidores, que será a 
remuneração do Prefeito. Quanto a este teto, duas observações devem ser feitas: a primeira é 
a de que, em caso de cumulação de cargos, o teto será calculado em relação a cada cargo, e 
não em relação ao total da remuneração do servidor. Assim: 

Nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto 
remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório 
do que recebido. 

[RE 612.975 e RE 602.043, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-4-2017, P, DJE de 8-9-2017, 
Tema 377 e Tema 384.] 

Nos casos, porém, em que um servidor de carreira exerce cargo em comissão, 
qualquer acréscimo decorrente deste cargo de submete ao teto. Assim: 

A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de 
um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante 
dispõe o art. 37, XI, da Carta Magna. 

[MS 32.492 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 17-11-2017, 2ª T, DJE de 1º-12-2017.] 



O terceiro ponto é estabelecer um teto para os procuradores do Município, que será a 
remuneração dos desembargadores do TJ-SP (que, por sua vez, tem como teto 90,25% da 
remuneração dos ministros do STF). Isto é assim porque o STF decidiu, no RE 663.696 (tema 
510 de repercussão geral) que os procuradores municipais não se submetem ao teto 
remuneratório municipal (que é a remuneração do prefeito), mas a um teto próprio, que é o da 
remuneração dos desembargadores do TJ do seu Estado. Assim: 

"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. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria e em 
conclusão de julgamento, ao apreciar o Tema 510 da repercussão geral, deu provimento a 
recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de considerar-se como teto 
remuneratório dos procuradores municipais o subsídio dos desembargadores de tribunal de 
justiça (vide Informativo 821). O colegiado entendeu que o cerne da controvérsia está no 
alcance dado à expressão ‘procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da CF. O 
termo ‘Procuradores’, na axiologia do Supremo Tribunal Federal (STF), compreende os 
procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz à 
compreensão de que os procuradores municipais também estão abrangidos pela referida 
locução. Assim, é inconstitucional a hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ os 
defensores dos municípios, que desempenhariam idênticas atribuições dos procuradores 
congêneres no âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal. Desse modo, não haveria 
fundamento para referido discrímen entre os procuradores, o que resultaria em uma advocacia 
pública municipal cujo subteto fosse o subsídio do prefeito. Ao assim proceder, os 
procuradores municipais estariam sujeitos às mais diversas contingências políticas, distantes 
do subteto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos ministros do STF. Indubitável, portanto, que os procuradores municipais integram 
a categoria da advocacia pública a que a Constituição denomina de ‘funções essenciais à 
Justiça’ e, quanto ao teto remuneratório, devem estar sujeitos ao subsídio dos 
desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. 

[RE 663.696, rel. min. Luiz Fux, j. 28-2-2019, P, Informativo 932, Tema 510.] 

Explica, o Informativo 932 do STF (grifos nossos): 

A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI (1) 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. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, 
ao apreciar o Tema 510 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário em que 
se discute a possibilidade de considerar-se como teto remuneratório dos procuradores 
municipais o subsídio dos desembargadores de tribunal de justiça (vide Informativo 821). 

O colegiado entendeu que o cerne da controvérsia está no alcance dado à expressão 
"procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da CF. O termo "Procuradores", na 
axiologia do Supremo Tribunal Federal (STF), compreende os procuradores autárquicos, além 
dos procuradores da Administração Direta, o que conduz à compreensão de que os 
procuradores municipais também estão abrangidos pela referida locução. Assim, é 
inconstitucional a hermenêutica que exclua da categoria "Procuradores" os defensores dos 
municípios, que desempenhariam idênticas atribuições dos procuradores congêneres no 
âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal. 

Desse modo, não haveria fundamento para referido discrímen entre os procuradores, o 
que resultaria em uma advocacia pública municipal cujo subteto fosse o subsídio do prefeito. 
Ao assim proceder, os procuradores municipais estariam sujeitos às mais diversas 
contingências políticas, distantes do subteto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF. Indubitável, portanto, que os 
procuradores municipais integram a categoria da advocacia pública a que a Constituição 
denomina de "funções essenciais à Justiça" e, quanto ao teto remuneratório, devem estar 
sujeitos ao subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. 
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Por fim, o Plenário assentou que o constituinte não obriga os prefeitos a assegurarem 
ao seu corpo de procuradores um subsídio que supere o do chefe do Executivo municipal. Nos 
termos do art. 61, §1º, II, "c" (2), da CF, compete ao chefe do Poder Executivo municipal a 
iniciativa privativa de lei que discipline o regime de subsídio de seus procuradores. Dessa 
forma, cabe ao prefeito avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua 
política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador de município 
receba mais do que o chefe do Poder Executivo municipal. 

Vencidos o ministro Teori Zavascki e a ministra Rosa Weber, que negaram provimento 
ao recurso, por entenderem não ser compatível com o princípio federativo submeter o teto de 
servidores municipais à fixação de remuneração do estado-membro. 

Pretendo, através deste PLO, dar clareza à política remuneratório, cumprindo as 
normas da Emenda à Constituição nº 19 e à jurisprudência do STF sobre remuneração de 
servidores públicos. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 113 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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