
Ementa e Acórdão

12/02/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977 BAHIA

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

REQTE.(S) :PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B 
ADV.(A/S) :WESLEY RICARDO BENTO 
INTDO.(A/S) :TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
INTDO.(A/S) :ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE 

CONTAS DO BRASIL - ATRICON 
ADV.(A/S) :RUY REMY RECH 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  –  ATO 
ABSTRATO  E  AUTÔNOMO  –  ADEQUAÇÃO.  Surge  viável  a 
formalização de ação direta de inconstitucionalidade voltada a questionar 
a  compatibilidade,  com  a  Constituição  Federal,  de  diploma  legal  a 
encerrar  normas  dotadas  de  generalidade  e  abstração,  circunstância 
reveladora de caráter primário e autônomo a justificar o exame da higidez 
constitucional  do  ato,  mostrando-se  irrelevante  a  possibilidade  de 
identificação dos eventuais destinatários da lei. 

TRIBUNAIS  DE  CONTAS  –  AUDITORES  –  PADRÃO 
REMUNERATÓRIO  –  TETO.  Consideradas  a  autonomia  e  a 
independência asseguradas aos Tribunais de Contas pela Lei Maior, surge 
constitucional a limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles 
vinculados  ao  subsídio  percebido  por  Conselheiro  –  cargo  de  maior 
hierarquia dentro dos órgãos.

A C Ó R D Ã O
   
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal em julgar improcedente o pedido formulado 
na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do relator e 
por  unanimidade,  em  sessão  presidida  pelo  Ministro  Dias  Toffoli,  na 
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
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Brasília, 12 de fevereiro de 2020.
   
   

MINISTRO MARCO AURÉLIO – RELATOR
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Relatório

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977 BAHIA

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REQTE.(S) :PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B 
ADV.(A/S) :WESLEY RICARDO BENTO 
INTDO.(A/S) :TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
INTDO.(A/S) :ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE 

CONTAS DO BRASIL - ATRICON 
ADV.(A/S) :RUY REMY RECH 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Gabinete prestou as 
seguintes informações:

O  Partido  Comunista  do  Brasil  impugna  ato 
administrativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia,  de  nº  DOC/000525-2006-06-28,  mediante  o  qual  se 
reconheceu como parâmetro para fixação do teto remuneratório 
do  cargo  de  auditor  o  subsídio  mensal  percebido  pelos 
Conselheiros do Tribunal de Contas baiano, e não o pago aos 
Deputados estaduais. Eis o teor dos trechos essenciais do ato: 

DOC/000525/2006-06-28

Assunto – Req. Informações ref. Sub teto para cálculo 
e pagamento de servidores ocupante do cargo de auditor 
jurídico e auditor de controle externo. 

[...]

Presente este contexto, força concluir que o Tribunal 
de  Contas  exsurgindo  como  garante  imparcial  do 
equilíbrio econômico-financeiro do setor público, velando 
pela adoção, no seio da economicidade, eficiência, eficácia 
e  moralidade,  situa-se  em  posição  diferenciada,  sem 
vínculo  de  subordinação  institucional  a  qualquer  dos 
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Poderes da República, de sorte que o teto a ser praticado 
obedeça ao parâmetro institucional, qual seja os mesmos 
dos Conselheiros do Tribunal de Contas. 

Por fim, discutindo-se a presente matéria, em face da 
sua  relevância,  com  a  Mesa  Diretora  deste  Tribunal, 
conforme  ata  constante  às  fls.  18,  prevaleceu  à 
unanimidade,  o  entendimento  de  que  fosse  acolhido  o 
quanto disposto no parecer n° 086-A/2006, elaborado pela 
Assessoria Técnico-Jurídica, de fls. 03 a 15. 

À GHR para cumprir. 

Conforme  assevera,  integrando  o  Tribunal  de  Contas  o 
Poder  Legislativo,  a  remuneração  dos  servidores  do  Órgão, 
salvo a  percebida  pelos  Conselheiros,  deve ser  limitada  pelo 
valor  do subsídio  dos  Deputados estaduais.  Alega  que o ato 
possui cunho normativo, porque, de modo genérico e abstrato, 
pretende-se editar norma destinada a afastar da remuneração 
paga  aos  servidores  do  Tribunal  de  Contas  da  Bahia  a 
incidência  do  teto  constitucional  a  que  estão  submetidos  os 
servidores do Poder Legislativo. Sustenta a ofensa aos artigos 
2°, 37, inciso XI e § 12, 71 e 75 da Constituição da República. 

Requereu  a  concessão  de  medida  acauteladora  para 
suspender, até o exame final da ação direta, a vigência do ato 
questionado. Juntou os documentos de folha 13 a 31.

À folha 33, o Ministro Menezes Direito acionou o disposto 
no artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999, solicitando informações.

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, à folha 37 à 55, 
aduz não integrar qualquer dos Poderes. Afirma haver a Carta 
Federal criado distinção estrutural e de cunho político entre o 
Congresso Nacional e o Tribunal de Contas, existindo relação 
de  cooperação,  e  não  de  subordinação,  entre  as  instituições. 
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Discorre sobre as funções  judicantes  do cargo de auditor,  ao 
qual a Constituição Federal teria conferido as mesmas garantias 
dos juízes. Conforme entende, uma vez observada a simetria e 
equiparado  o  subsídio  do  Conselheiro  do  Tribunal  ao  dos 
Desembargadores  dos  Tribunais  de  Justiça,  não  haveria 
qualquer  inconstitucionalidade  na  limitação  do  teto 
remuneratório dos auditores ao valor percebido pela cúpula do 
Tribunal de Contas. 

A Advocacia-Geral da União, à folha 77 à 86, anota que, 
ante o arcabouço constitucional peculiar do Tribunal de Contas, 
revelado pelos artigos 73, cabeça, 75 e 96 da Carta da República, 
é legítimo fixar o teto remuneratório do respectivo quadro de 
servidores com base no subsídio dos Conselheiros. 

A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 88 
a  95,  manifesta-se  pela  improcedência  do  pedido.  Ressalta  a 
obrigatoriedade  de  os  estados-membros  seguirem as  normas 
constitucionais  relativas  ao  Tribunal  de  Contas  da  União. 
Consoante  entende,  sendo  os  Tribunais  de  Contas  órgãos 
autônomos, a definição do subteto dos respectivos servidores 
deve observar a  remuneração percebida  pelos  ocupantes  dos 
cargos de maior hierarquia dentro da estrutura normativa do 
Tribunal,  a  saber:  os  Ministros,  na  esfera  federal,  e  os 
Conselheiros, no âmbito estadual. Entendimento no sentido de 
sujeitar a remuneração dos servidores do órgão ao subsídio dos 
deputados  estaduais  resultaria  em  subordinação 
inconstitucional do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo. 

À folha 97 à 136, a Associação dos Membros dos Tribunais 
de  Contas  do  Brasil  –  ATRICON  requereu  a  admissão  na 
qualidade de terceiro. O pedido foi  inicialmente indeferido à 
folha 138, mas houve reconsideração à folha 246.

A  Atricon  pronuncia-se,  preliminarmente,  pelo  não 
conhecimento  da  ação  direta,  assinalando  tratar  o  objeto 
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impugnado  de  ato  administrativo  de  efeitos  concretos.  No 
mérito, destaca ser a referência organizacional dos Tribunais de 
Contas o Poder Judiciário, e não o Poder Legislativo. Menciona 
a equiparação remuneratória criada pela própria Carta Federal 
entre  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas  da  União  e  os  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Acrescenta  ter  o  artigo  73  do 
Diploma Maior estabelecido para os Tribunais de Contas, “no 
que couber”, as mesmas atribuições dos tribunais judiciários. 

À folha 256, o ministro Dias Toffoli declarou-se impedido 
para  atuar  no  processo,  que  foi  redistribuído  a  Vossa 
Excelência. 

É o relatório.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

10/10/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977 BAHIA

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –  Há de 
apreciar-se,  em primeiro lugar,  o óbice apontado à admissibilidade do 
peido. O Supremo, de maneira pacífica, vem admitindo a possibilidade 
de  controle  normativo  objetivo  de  disposições  oriundas  da  atividade 
regulamentar  dos  tribunais,  desde  que  presente  o  caráter  genérico  e 
abstrato  dos  preceitos  impugnados.  Precedentes:  Ações  Diretas  de 
Inconstitucionalidade nº 1.618, relator Ministro Gilmar Mendes, acórdão 
publicado  no  Diário  da  Justiça  de  31  de  outubro  de  2002,  e  nº  1.727, 
relator Ministro Sydney Sanches, acórdão veiculado no Diário da Justiça 
de 3 de abril de 1998. 

O ato normativo atacado não possui efeitos concretos, fixando, de 
modo  permanente,  o  limite  remuneratório  de  todos  os  auditores  do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Os efeitos, a extensão e a ausência 
de limite temporal revelam o caráter geral e abstrato, sendo o ato passível 
de impugnação mediante ação direta. 

Tenho a ação como adequada.
A controvérsia  está  em  definir  o  parâmetro  a  ser  utilizado  para 

delimitar o teto remuneratório dos auditores do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. 

A jurisprudência do Supremo proclamou, em reiteradas ocasiões, a 
necessidade  de  os  estados-membros  observarem  o  modelo  federal  de 
competências,  composição  e  organização  delineado  pela  Carta  da 
República  para  o  Tribunal  de  Contas  da  União.  Precedentes:  Ações 
Diretas  de  Inconstitucionalidade  nº  849,  relator  Ministro  Sepúlveda 
Pertence, acórdão publicado em 23 de abril de 1999, e nº 3.307, relatora 
Ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 28 de 
maio de 2009. 

A sujeição ao padrão jurídico federal decorre do preceito explícito do 
artigo  75  da  Lei  Maior,  eivando  de  inconstitucionalidade  normas  que 
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delimitar o teto remuneratório dos auditores do Tribunal de Contas do 
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A jurisprudência do Supremo proclamou, em reiteradas ocasiões, a 
necessidade  de  os  estados-membros  observarem  o  modelo  federal  de 
competências,  composição  e  organização  delineado  pela  Carta  da 
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Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ADI 3977 / BA 

impliquem a subtração das competências dos Tribunais de Contas locais 
ou lhes confiram estrutura ou composição distinta do modelo criado pela 
Carta da República. 

O artigo 73 da Constituição Federal revela ter o Tribunal de Contas 
da União quadro próprio de pessoal, distinto dos quadros de servidores 
das demais instituições da República, incumbindo-lhe, no que couber, o 
exercício das atribuições previstas para os tribunais judiciários – artigo 96. 
Entre  essas,  vale  dizer,  está  a  regulamentação  da  administração  do 
tribunal e da vida administrativa dos respectivos servidores. 

Ainda de acordo com o § 3° do artigo 73 da Carta da República, os 
Ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas garantias, 
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça. Por força do princípio da simetria, deve a 
remuneração percebida pelos Conselheiros dos Tribunais de Contas locais 
ter  limite  no  subsídio  pago  aos  Desembargadores  dos  Tribunais  de 
Justiça. A referência, uma vez mais, não é o Poder Legislativo. 

Quanto  ao  cargo  de  auditor,  atentem  para  as  respectivas 
peculiaridades.  Consoante a Carta Federal,  atuam eles em substituição 
aos  titulares  dos  Tribunais  de  Contas.  Fazendo-o,  têm  as  mesmas 
garantias  e  impedimentos  do  titular.  Ainda  quando  no  exercício  das 
atribuições normais, gozam das prerrogativas de juiz de tribunal regional 
federal. 

Tudo, no texto constitucional, revela a existência de regime jurídico 
próprio e autônomo relativo aos auditores do Tribunal de Contas, dentro 
do qual assumem a posição de substitutos naturais dos Ministros. Vale 
ressaltar, por oportuno, já haver o Supremo entendido, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 507, relator Ministro Celso de Mello – acórdão 
publicado no Diário da Justiça de 8 de agosto de 2003 – ter o auditor jus à 
remuneração  recebida  pelo  Conselheiro  quando  no  exercício  da 
substituição. 

Além  disso,  da  autonomia  e  da  independência  asseguradas  aos 
Tribunais  de  Contas  pela  Carta  Federal  resulta  a  inexistência  de 
subordinação à estrutura administrativa do Poder Legislativo. Assim, a 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ADI 3977 / BA 

limitação do padrão remuneratório dos auditores do Tribunal de Contas 
estadual  ao  subsídio  percebido  por  Conselheiro  –  cargo  de  maior 
hierarquia  dentro  do  Tribunal  –  não  implica  ofensa à  Constituição  da 
República. 

Ante o quadro, julgo improcedente o pedido. É como voto.
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Esclarecimento

10/10/2019 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977 BAHIA

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Na  Lista  171,  de  2019,  de  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio, 

consta um feito: Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.977.
Havia  registro  de  meu  impedimento  por  ter  atuado  como 

Advogado-Geral  da  União.  Em  razão  daquela  questão  de  ordem 
realizada no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade contra 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal assentou que, nesses casos, 
poderia ser levantado o impedimento.

Então,  levantando, com base  naquele  precedente,  o  impedimento 
anteriormente registrado, participo do julgamento e o presido. 
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Extrato de Ata - 10/10/2019

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977
PROCED. : BAHIA
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REQTE.(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADV.(A/S) : WESLEY RICARDO BENTO (18566/DF)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
BRASIL - ATRICON
ADV.(A/S) : RUY REMY RECH (7820/RS)

Decisão:  Retirado  de  pauta  por  indicação  da  Presidência. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e 
Eros Grau. Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 
10.09.2009.

Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que 
julgava  improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta,  pediu 
vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Nesta assentada, 
foi  levantado,  com  base  em  precedente  (ADI  2.238/DF),  o 
impedimento  anteriormente  registrado  do  Ministro  Dias  Toffoli 
(Presidente).  Ausentes,  justificadamente,  os  Ministros  Cármen 
Lúcia e Luiz Fux. Plenário, 10.10.2019.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson 
Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Cármen Lúcia 
e Luiz Fux. 

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges 
de Andrada. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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Voto Vista

12/02/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977 BAHIA

V O T O - V I S T A 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Trata-se de 
Ação Direta  de  Inconstitucionalidade,  com pedido de  medida liminar, 
ajuizada pelo  Partido  Comunista  do  Brasil  (PC do B),  em face do ato 
normativo DOC/000525-2006-06-28, editado pelo Tribunal de Contas do 
Estado  da  Bahia,  o  qual  estabeleceu  que  o  teto  remuneratório  dos 
servidores da Corte de Contas Estadual corresponderia ao subsídio do 
Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas,  e  não  ao  subsídio  de  Deputado 
Estadual,  ao  fundamento  de  que  o  Tribunal  não  integraria  o  Poder 
Legislativo.

Eis a síntese ato impugnado:

“A  Gerente  de  Recursos  Humanos  encaminhou  à 
Assessoria  Técnico-Jurídica  Consulta  envolvendo 
questionamento sobre o "subteto que deve ser observado para 
cálculo e pagamento das remunerações devidas aos servidores 
deste  Tribunal  de  Contas,  ocupantes  do  cargo  de  Auditor 
Jurídico  e  de  Auditor  do  Controle  Externo",  respondida  por 
intermédio do Parecer n.° 086-A/2006, assim sintetizado: 

(…)
O primeiro  aspecto  que  merece  atenção  está  atrelada  à 

Consulta no que diz com a vertente especifica dos Auditores, 
cuja vocação natural de substitutos de Conselheiro os coloca em 
patamar especial, destacado dos demais servidores da Casa. 

Os atributos conferidos pela Carta Magna aos Auditores, 
fazendo-os substitutos de Conselheiro, bem assim o expressivo 
leque de garantias e direitos com que contemplados, permite 
construir  o  entendimento  de  que  tais  cargos,  isolados  dos 
demais  na  estrutura  orgânico-funcional  do  Tribunal,  formam 
um corpo  próprio  em ordem a inseri-los  na  mesmeidade de 
situação do Conselheiro quanto ao teto vencimental. 

(…)
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Voto Vista

ADI 3977 / BA 

Assentada essa diretriz,  cumpre,  porém, enfrentar  outro 
aspecto  suscitado  no  parecer,  de  espectro  mais  abrangente, 
relacionando  com  a  posição  do  Tribunal  na  topografia  dos 
Poderes. 

A  Constituição  Federal  de  1988,  ampliou, 
significativamente,  a  missão  institucional  dos  Tribunais  de 
Contas,  atribuindo-lhes  a  fiscalização  contábil,  financeira, 
orçamentária,  operacional  e  patrimonial  dos  entes  estatais  e 
órgãos da administração direta e indireta, redimensionando seu 
papel de modo a instrumentalizá-los para a defesa do Erário, 
inclusive na perspectiva substancial,  plasmada nos princípios 
da  moralidade,  da  impessoalidade,  da  economicidade,  da 
eficiência, da eficácia e da legalidade 

(…)
Presente este contexto,  força concluir  que o Tribunal  de 

Contas,  exsurgindo  como  garante  imparcial  do  equilíbrio 
econômico-financeiro do setor público, velando pela adoção, no 
seio  da  Administração  Pública,  de  gestões  pautadas  pela 
legalidade,  economicidade,  eficiência,  eficácia  e  moralidade, 
situa-se em posição diferenciada, sem vinculo de subordinação 
institucional a qualquer dos Poderes da República, de sorte que 
o teto a ser praticado obedeça ao parâmetro institucional, qual 
seja os mesmos dos Conselheiros do Tribunal de Contas. 

O Requerente alega ofensa aos artigos 2º; 37, XI e § 12; 71 e 75, da 
Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o teto remuneratório 
dos servidores do TCE-BA, com exceção dos Conselheiros, deve seguir a 
limitação  remuneratória  imposta  aos  servidores  do  legislativo,  ao 
fundamento de que o Tribunal de Contas integra o referido poder, em 
que pese não estar a ele subordinado.

Iniciado o julgamento de mérito na sessão presencial de 10/10/2019, 
o Ministro Relator MARCO AURÉLIO, proferiu voto no sentido de julgar 
improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta  e  declarar 
constitucional a limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles 
vinculados ao subsídio recebido pelos Conselheiros. 
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improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta  e  declarar 
constitucional a limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles 
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Voto Vista

ADI 3977 / BA 

Naquela ocasião, pedi vista dos autos.
É o relatório.
Acompanho integralmente o relator. 
A questão trata da incidência do teto remuneratório em relação aos 

servidores  dos  Tribunais  de  Contas,  cabendo  definir  se  eles  estão 
limitados ao teto previsto para o Poder Legislativo, no caso, o subsídio de 
Deputado Estadual,  ou se  o  patamar a  ser  observado seria  o  subsídio 
recebidos pelos Conselheiros dos Tribunais de Contas.

Observo que os  arts. 73,  §3º, e 75, da CF, ao prever que os membros 
dos  Tribunais  de Contas  possuem as  mesmas garantias,  prerrogativas, 
impedimentos,  vencimentos  e  vantagens  dos  magistrados,  finda  por 
estabelecer  uma correspondência  entre  o  teto  remuneratório  do  Poder 
Judiciário e a remuneração da cúpula das Cortes de Contas. 

Dessa forma, cabe definir se a Constituição teria estabelecido dois 
tetos remuneratórios distintos no âmbito desses órgãos – um aplicável aos 
Conselheiros e outro a limitar a remuneração de seus servidores. Ou se a 
regra específica atinente à remuneração dos Conselheiros dos Tribunais 
de Contas, vincularia os servidores desses órgãos ao teto remuneratório 
do Poder Judiciário.

As Cortes de Contas são órgãos auxiliares ao Poder Legislativo, mas 
não possuem qualquer vínculo de subordinação em relação a nenhum 
dos  Poderes  da  República,  em  vista  das  garantias  de  autonomia  e 
autogoverno  asseguradas  pela  Constituição  e  já  reiteradamente 
reconhecido  por  essa  CORTE.  Nesse  sentido:  ADI  4421-MC,  Rel.  Min. 
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe de 22/2/2011.

Dessa forma, considerada a autonomia desses órgãos, inclusive em 
matéria  funcional  e  remuneratória,  não  se  afigura  coerente  com  a 
disciplina  constitucional  a  sua  vinculação  às  regras  sobre  teto 
remuneratório previstas para o Poder Legislativo. Especialmente em vista 
da já referida disposição específica do texto constitucional atinente aos 
Conselheiros  dos  Tribunais  de Contas,  eles  próprios  desvinculados do 
Poder Legislativo.

Esta CORTE, na ADI 4.900 (Tribunal Pleno, DJe de 20/04/2015,  de 
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Voto Vista

ADI 3977 / BA 

relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI,  Redator p/ Acórdão: 
Min. LUÍS ROBERTO BARROSO) já assentou a “inconstitucionalidade da  
desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos  
Desembargadores do Tribunal de Justiça”, ao fundamento de que estabelecer 
um  subteto  do  subteto  para  os  servidores  caracteriza  tratamento 
injustificadamente mais gravoso, em violação à isonomia.

Assim, no presente caso, verifico que o ato normativo editado pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no sentido de determinar que o 
teto  remuneratório  dos  servidores  do  órgão  deve  ser  o  mesmo  dos 
ocupantes  do  cargo  de  cúpula,  encontra-se  em  conformidade  com  a 
Constituição.

Por fim,  ressalto  que,  ao apreciar  situação similar  na relatoria  do 
ARE 1.208.565 (Primeira Turma, julgado em 20/09/2019), não foi possível 
conhecer  o  mérito  da  questão  em  razão  da  ausência  dos  requisitos 
processuais necessários ao seguimento do recurso.

Ante o exposto, ACOMPANHO integralmente do voto do eminente 
Ministro Relator, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido para declarar a 
constitucionalidade do ato normativo nº DOC/000525-2006-06-28, editado 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

É o voto.
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Extrato de Ata - 12/02/2020

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.977
PROCED. : BAHIA
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
REQTE.(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ADV.(A/S) : WESLEY RICARDO BENTO (18566/DF)
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
INTDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
BRASIL - ATRICON
ADV.(A/S) : RUY REMY RECH (7820/RS)

Decisão:  Retirado  de  pauta  por  indicação  da  Presidência. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e 
Eros Grau. Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 
10.09.2009.

Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que 
julgava  improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta,  pediu 
vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Nesta assentada, 
foi  levantado,  com  base  em  precedente  (ADI  2.238/DF),  o 
impedimento  anteriormente  registrado  do  Ministro  Dias  Toffoli 
(Presidente).  Ausentes,  justificadamente,  os  Ministros  Cármen 
Lúcia e Luiz Fux. Plenário, 10.10.2019.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o 
pedido formulado na ação direta, nos termos do voto do Relator. 
Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. 
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.02.2020.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, 
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausente, por motivo de licença médica, o Senhor Ministro Celso 
de Mello. 

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de 
Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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