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PARECER Nº 01/2014 

SOLICITANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
SEURIDADE SOCIAL – CNTSS 

 

OBJETO: Vetos Presidenciais à Lei 12.994/2014, que institui piso salarial 
profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

 

SUMÁRIO: 1. Sobre a Solicitação; 2. Análise dos Vetos Presidenciais; 3. 
Considerações Finais. 

-- 

 

1. Sobre a Solicitação 

A CNTSS submete ao escritório Cezar Britto Advogados Associados a 
solicitação de parecer jurídico sobre os vetos presidenciais à Lei 
12.994/2014, que altera a Lei 11.350/2006 para instituir o piso salarial 
profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

Da leitura da Mensagem de Veto nº 162 de 17.06.2014 (anexa), 
observa-se que foram objeto de Veto Presidencial os seguintes dispositivos 
da Lei 12.994/2014: 

- Art. 9º-B da Lei nº 11.350/2006, inserido pelo art. 1º da Lei 12.994/2014; 

- §§ 3º, 4º e 5º do art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, inseridos pelo art. 1º da Lei 
12.994/2014; 

- Art. 4º da Lei 12.994/2014. 

Cumpre observar, inicialmente, que a despeito do preceito 
constitucional do art. 66, §§ 4º e 6º, que diz caber ao Congresso Nacional 
analisar e derrubar o veto presidencial, não se observa na história 
constitucional recente qualquer ocasião em que este procedimento de 
derrubada do veto presidencial tenha sido utilizado.  

O que se verifica, neste sentido, é que o Congresso Nacional não 
derruba os vetos presidenciais, de modo que tal possibilidade não se 
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apresente, portanto, como uma estratégia de encaminhamento factível para 
a superação dos problemas referentes aos dispositivos vetados.  

Ademais, o Ministro Luiz Fux, do STF, determinou que a análise e 
derrubada dos vetos presidenciais deve seguir uma lista organizada por 
ordem cronológica de vetos, lista na qual os vetos referentes à Lei 
12.994/2014 estariam para além da 3.060ª posição. 

Neste sentido, diz o Ministro Fux em seu voto no Agravo Regimental 
no MS nº 31.816/MC: 

“Na prática, os parágrafos do artigo 66 da Constituição 

são frontalmente descumpridos sem qualquer pudor. Em 

consequência, acumula-se hoje no Congresso Nacional 

um estoque de 3.060 vetos pendentes de apreciação, todos 

com prazo constitucional já vencido  

[...] 

A deliberação acerca de vetos pendentes mais recentes 

depende da deliberação de todos os vetos anteriores, de 

sorte que a ordem cronológica é o critério que deve 

orientar a eliminação do passivo deliberativo do 

Congresso Nacional em matéria de vetos”. 

Desse modo, passa-se adiante à análise de cada um dos vetos e de 
suas respectiva razões apresentadas pela Presidência, seguida de 
considerações sobre perspectivas de encaminhamentos. 

-- 

 

2. Análise dos Vetos Presidenciais 

 

1º Veto: Art. 9º-B da Lei nº 11.350/2006, inserido pelo art. 1º da Lei 
12.994/2014. 

"Art. 9º-B. Para a preservação do poder aquisitivo do piso salarial de que trata o 
art. 9º-A, são estabelecidas as diretrizes constantes do parágrafo único deste 
artigo, que passam a vigorar a partir de 2015, inclusive, e serão aplicadas no dia 1º 
de janeiro de cada exercício.  

Parágrafo único. Os reajustes e aumentos fixados na forma do caput serão 
estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Lei." 
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Razão do veto 
"A medida delega a ato infralegal a definição de remuneração de servidores e 
funcionários públicos, que seria estipulada por meio de decreto, em violação ao 
disposto na Constituição, em seu art. 37, inciso X e § 5º do art. 198." 

Como se observa da razão do veto apresentado pela Presidência, o 
parágrafo único do art. 9-B foi vetado sob alegação de inconstitucionalidade, 
ao atribuir a decreto do Poder Executivo o poder de reajuste e aumento do 
piso salarial, ou seja, da remuneração dos servidores agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate a endemias. 

Assiste razão à Presidência, neste sentido, ao se verificar que o texto 
do art. 37, inciso X da Constituição Federal atribui expressamente à lei 
especifica o poder de fixação e alteração da remuneração de servidores 
públicos: 

 
Constituição Federal de 1988, Art. 37. [...]  

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 

o § 4º do art. 39 somente poderão 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; (grifo nosso) 

Desse modo, o reajuste e o aumento do piso salarial de que trata o 
art. 9-B vetado da Lei nº 12.994/2014 somente poderão ser realizados 
mediante promulgação de lei específica, cabendo aqui uma observação. 

Nos termos do art. 37, X, da CF/88, a lei que dispor da alteração do 
piso salarial deve observar o requisito da iniciativa privativa, no âmbito de 
cada ente federado.  

Isso significa que apesar do veto, ainda é o Poder Executivo no 
âmbito de cada Estado, Município e Distrito Federal quem deve apresentar 
projeto de lei à casa legislativa correspondente, para a propositura de 
reajuste ou aumento do piso salarial da categoria no respectiva localidade. O 
mesmo deve ocorrer, ressalte-se, em caso de revisão geral anual, para a 
reposição inflacionária do poder aquisitivo da remuneração.  

Desse modo, conclui-se que tem razão o veto presidencial no que diz 
respeito à institucionalidade do artigo vetado. Por outro lado, cabe, ainda, à 
categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 
Endemias a organização e pressão junto aos governos estaduais, municipais 
e do Distrito Federal para a elaboração do projeto de lei que determine a 
alteração do piso salarial, em cada localidade. 
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-- 

2º Veto: §§ 3º, 4º e 5º do art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, inseridos pelo art. 
1º da Lei 12.994/2014. 

§ 3º O valor do incentivo será fixado em montante não superior a 40% (quarenta 
por cento) nem inferior a 5,3% (cinco inteiros e três décimos por cento) do valor 
repassado pela União a cada ente federativo, nos termos do art. 9º-C desta Lei. 

§ 4º O incentivo será devido em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício 
e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada exercício. 

§ 5º Na ausência do decreto de que trata o § 1º, o valor do incentivo é fixado em 
montante equivalente ao percentual mínimo previsto no § 3º deste artigo." 

Razão dos vetos 

"Os valores do incentivo financeiro de que trata a medida devem ser definidos a 
partir de análise técnica, levando-se em conta as especificidades e necessidades da 
cada região ou ente federativo beneficiado." 

No caso do 2º veto em análise, verifica-se que o motivo se funda, 
implicitamente, em um suposto interesse público, haja vista não ser 
apontado qualquer dispositivo constitucional violado pelo texto vetado. 

Neste sentido, a razão de veto apresenta o argumento de que os 
valores do incentivo financeiro não podem ser definidos genericamente por 
lei federal, pois devem corresponder às especificidades e necessidades de 
cada região ou ente federado. No entanto, nos parece injustificado o veto por 
este ponto de vista. 

Isto porque a Lei 12.994/2014 não dispõe sobre o valor do incentivo 
financeiro em si, uma vez que apenas estabelece o piso e o teto percentual 
para o repasse. Neste sentido, não há qualquer inconstitucionalidade ou 
afronta ao interesse público ao se definir o piso e o teto do incentivo 
financeiro.  

Na verdade, nos parece é que o interesse público justamente estaria 
representado, justamente, na delimitação dos percentuais mínimos e 
máximos para o repasse, de modo a fornecer as bases e parâmetros para que 
os valores finais sejam definidos a partir da análise técnica pertinente a cada 
região e ente federativo. 

De fato, o interesse público clama sempre pelo estabelecimento de 
marcos normativos para a atuação da administração, de um lado 
regulamentando e delimitando critérios para a atuação do administrador, e 
de outro conferindo segurança jurídica para a sociedade.  
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Ressalta-se, ainda, que a definição de um referencial mínimo para o 
benefício financeiro aponta para o interesse público na medida em que 
garante um padrão mínimo de repasse que, em última instância, visa a 
garantir que haja ao menos um repasse mínimo, anualmente. 

Por fim, cumpre salientar que não há qualquer contradição ou 
oposição entre o estabelecimento de referencial máximo e mínimo para o 
repasse de benefício e a necessidade de análise técnica apresentada como 
razão de veto. Em verdade, ao que tudo indica a melhor fórmula é 
justamente aquela composta de duas dimensões: a perspectiva de 
referencial legal máximo e mínimo, com a definição estabelecida, em um 
segundo momento, pela análise técnica realizada a partir da especificidade 
de cada ente federativo. 

Aliás, a Lei 12.994/2014 foi promulgada, justamente, para 
estabelecer um referencial legal mínimo para a remuneração dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, exatamente na 
mesma lógica do dispositivo de repasse de benefício vetado. 

Desse modo, o veto ao referencial máximo e mínimo de repasse do 
benefício financeiro mostra-se injustificado, e contrário ao interesse público.  

-- 

3º Veto: - Art. 4º da Lei 12.994/2014. 

"Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de 12 
(doze) meses, contado da entrada em vigor desta Lei, elaborar os planos de 
carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias ou ajustá-los ao disposto nesta Lei e na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006." 

Razão do veto 

"Obrigar outros entes federativos a elaborarem planos de carreiras, inclusive com 
estipulação de prazo, viola o princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º 
da Constituição." 

O veto ao art. 4º da Lei 1994/2014 decorre de alegada 
inconstitucionalidade, em função de afronta ao princípio federativo e à 
separação dos poderes. Ao que nos parece, no entanto, o dispositivo vetado 
não apresenta qualquer inconstitucionalidade, seja no que diz respeito ao 
princípio federativo, seja em relação à separação dos poderes. 

De um lado, não há afronta ao princípio federativo – que se refere ao 
respeito às competências legislativas entre União, Estados, Municípios e 
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Distrito Federal. Isto porque ao dispor que os Estados, Distrito Federal e 
Municípios deverão elaborar os planos de carreira, a Lei n. 12.994/2014 está 
apenas cumprindo a inscrição do art. 198, § 5º da Constituição Federal, 
quando determina que a Lei Federal irá estabelecer as diretrizes para o 
plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 
a Endemias. Senão vejamos: 

Constituição Federal, art. 198, § 5º: 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 
profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 
regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e 
agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da 
lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso 
salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 
2010) Regulamento 

Assim, o dispositivo vetado não só cumpre com a determinação 
constitucional, como também respeita o princípio federativo ao determinar 
que o plano de carreira será determinado no âmbito de cada ente federativo, 
na medida em que o regime estatutário do servidor público é definido pelo 
respectivo ente federado, de modo que seja competência privativa dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal as definições sobre os seus 
respectivos servidores, no âmbito de sua atuação. 

De modo complementar, ainda, não se verifica qualquer afronta à 
separação dos poderes. Isto porque é lícito à Legislação Federal determinar 
direitos e deveres para o cidadão e para o Poder Público, o que é próprio da 
sua função e competência, desde que respeitados o princípio federativo, e a 
competência privativa para a iniciativa de lei, no caso, a competência 
privativa do Poder Executivo de cada ente federado.  

Pelo que se verifica, portanto, o art. 4º da Lei n. 12.994/2014 foi 
injustificadamente vetado, uma vez que não se sustentam as alegações de 
vício de inconstitucionalidade em razão de afronta aos princípios federativo 
e da separação dos poderes. 

De outro lado, a despeito do referido veto, dado o mandamento do 
art. 198, § 5º, da Constituição Federal compete ao Poder Executivo de cada 
ente federativo a elaboração do Projeto de Lei que disponha sobre o plano 
de carreira dos seus Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 
Endemias, o que se apresenta para como uma importante agenda política 
para a FENASCE  e os seus sindicatos afiliados. 

-- 
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3. Considerações Finais 
 
3.1 Quadro sinóptico da análise dos vetos: 
 

1º Veto: Art. 9º-B da Lei nº 11.350/2006, inserido pelo art. 1º da Lei 
12.994/2014. 

Análise: Assiste razão à Presidência, ao se verificar que o texto do 
art. 37, inciso X da Constituição Federal atribui expressamente à 
lei especifica o poder de fixação e alteração da remuneração de 
servidores públicos; 

 

2º Veto: §§ 3º, 4º e 5º do art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, inseridos pelo art. 
1º da Lei 12.994/2014. 

Análise: Injustificado o veto, uma vez que não há qualquer 
inconstitucionalidade ou afronta ao interesse público em se definir 
parâmetros percentuais mínimos e máximo para o repasse do 
incentivo financeiro. 

 

3º Veto: Art. 4º da Lei 12.994/2014. 

Análise: O dispositivo vetado não apresenta qualquer 
inconstitucionalidade, seja no que diz respeito ao princípio 
federativo, seja em relação à separação dos poderes 

 
 

Por fim, cumpre observar, de um lado, que a Lei nº 12.994/14 
encontra-se em plena vigência. De outro lado, o art. 3º da Lei 12.994/14 
determina que o descumprimento dos seus dispositivos dá ensejo ao 
enquadramento, para a autoridade responsável, nos termos do Código Penal 
e da Lei nº 8.429/92. 

Desse modo, o descumprimento do piso salarial por parte dos 
prefeitos, sob qualquer alegação orçamentária ou não, dá ensejo à sua 
responsabilização em face da Lei de Improbidade Administrativa. 

Ademais, também nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar nº 101/2000, o cumprimento do piso salarial criado pela Lei 
nº 12.994/14 é de caráter obrigatório para os todos os entes federativos, 
inclusive os municípios. Eis o dispositivo: 
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Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. 

 

Desse modo, considerando que a Lei nº 12.994/14 cria, através dos 
arts. 9º-C e 9º-D, dois mecanismos de repasse de receita específica para fins 
de adequação da dotação orçamentária dos municípios à Lei nº 12.994/14. 

Considerando, ainda, a competência dos Municípios para a 
realização de quaisquer emendas à dotação orçamentária, e para propor 
emenda à Lei Orçamentária Anual, sem ignorar a prioridade, em termos de 
execução orçamentária, da obrigação de cumprimento do piso salarial, 
advinda de inovação legislativa, sob pena de incursão na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Cumpre ao Município a obrigação imediata de providenciar os 
meios e procedimentos administrativos e legislativos aptos a conferir 
cumprimento imediato ao piso salarial disposto na Lei nº 12.994/14. 

Por fim, cumpre salientar que nestes casos é lícito e recomendável 
aos sindicatos na base procurar o Ministério Público dos respectivos 
municípios a fim de que seja instaurado inquérito civil para apurar o 
descumprimento da Lei 12.994/14, bem como o fechamento de Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC com as respectivas prefeituras, com vistas a 
garantir o efetivo respeito ao piso salarial determinado pela legislação e 
Constituição Federal. 

 

É o que nos parece! 
 
Brasília, 31 de Julho de 2014. 
 
Cezar Britto Advogados Associados 
 


