
 

Da: Parecer da Assessoria Jurídica: Escritório EZEQUIEL & 

RODRIGUES  

Para: Associação dos Auditores de Controle Externo 

Assunto: Parecer sobre as Considerações da Lei Complementar nº 173, de 

27 de maio de 2020, esta publicada no Diário Oficial da União (mais 

especificamente nos artigos 7º e 8º), que descreve sobre a despesa de 

pessoal com o servidor público.  Esteado nas razões de fato e de direito que 

passa a expor, sem prejuízo de outras análises, considerações e até mesmo das 

medidas judiciais cabíveis que estiverem ao alcance desta assessoria jurídica. 

Para iniciarmos, é preciso definir o que significa Estado de 

Calamidade Pública, qual seja: é uma situação de alteração intensa e grave das 

condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em 

razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta. 

O decreto de estado de calamidade pública é ato 

administrativo, cuja forma e conteúdo devem estar adstritos às normas 

regentes da matéria, mormente em face do art. 37 da CRFB, ao estatuir que 

a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Para tanto é dito, também, que surgem legislações e 

normas diante do quadro grave que todos nós estamos vivendo.  Onde os 

gestores do Poder Executivo auxiliados pelo Poder Legislativo, tanto no 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, tomam decisões para o combate à 

pandemia do novo Corona vírus e, no Estado do Piauí, não ocorre de 

forma diferente. O Estado do Piauí possui 224 municípios, dos quais em 
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todos foram decretados em situação de emergência ou estado de 

calamidade pública neste ano de 2020. 
 

Com isso, a legislação brasileira tem sido atualizada nos 

últimos meses. Leis, decretos e outros normativos estão incluindo algumas 

mudanças na ordem jurídica. 

O número excessivo de declarações de situação emergencial, 

via decreto e leis, enseja uma atenção especial em relação a esses atos 

administrativos, dadas as consequências que deles podem advir no que 

pertine à gestão de recursos públicos. Contudo, é preciso observar, com 

atenção, principalmente ao princípio da legalidade, quanto a ressalva de 

direitos relativos aos servidores públicos.  

Tais normas, atribuindo ao gestor uma atuação mais livre, 

afastada das amarras legais no que pertine ao controle dos gastos públicos, 

pode ensejar abusos, que devem ser fiscalizados e coibidos na forma da lei. 

Em especial, passa-se analisar a Lei Complementar nº 173, 

de 27 de maio de 2020 e os impactos no serviço público, mas precisamente 

relativos aos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí, em seus artigos 7º e 8º abaixo, in verbis:  

 
Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 21. É nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto 

no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da 

Constituição Federal; 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal 

inativo; 
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II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou 

órgão referido no art. 20; 

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja 

parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do 

mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, 

por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório 

equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder 

Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, 

de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de 

carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para 

nomeação de aprovados em concurso público, quando: 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a 

serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do 

titular do Poder Executivo. 

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: 

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou 

reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e 

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos 

Poderes referidos no art. 20. 

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de 

nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no § 1º 

do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, 

acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória.” (NR) 

“Art. 

65.  ...............................................................................................

.......................... 

......................................................................................................

..........................................  

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade 

do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto 

nos inciso I e II do caput: 

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 

sua verificação, para: 
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a) contratação e aditamento de operações de crédito; 

b) concessão de garantias; 

c) contratação entre entes da Federação; e 

d) recebimento de transferências voluntárias; 

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções 

previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado 

o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 

Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao 

combate à calamidade pública; 

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 

16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e 

a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à 

calamidade pública. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos 

no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: 

I - aplicar-se-á exclusivamente: 

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em 

que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso 

Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade; 

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao 

atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto 

legislativo; 

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e 

fiscalização. 

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela 

União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será 

mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e 

de contragarantia vigentes.” (NR) 

 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, 

de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores 

e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 

judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade pública; 
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II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 

reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não 

acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de 

cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata 

o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as 

contratações de temporários para prestação de serviço militar e as 

contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias 

previstas no inciso IV; 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, 

verbas de representação ou benefícios de qualquer 

natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 

membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e 

de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus 

dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial 

transitada em julgado ou de determinação legal anterior 

à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa 

obrigatória acima da variação da inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo 

referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição 

Federal; 

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 

exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, 

licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a 

despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo 

de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, 

aposentadoria, e quaisquer outros fins. 

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo 

não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida 

no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 

§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia 

compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, 

observado que: 
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I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 

compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua 

execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de 

compensação deverão ser permanentes; e 

II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz 

enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta 

de inconstitucionalidade. 

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual 

poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações 

previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam 

implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer 

cláusula de retroatividade. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado 

na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos 

atos de transposição e de enquadramento. 

§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos 

profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a 

medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja 

vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 

 
 

Claramente que o objetivo da criação da citada lei 

complementar, diante do cenário criado por conta da Pandemia relativa ao 

Vírus (Covid-19), é o socorro financeiro aos Estados e Municípios. 

Contudo, não deixo de analisar o cunho político de tal medida, pois observa-se 

que as últimas reformas foram direcionadas à retirada de direitos dos servidores 

públicos e trabalhadores. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 173, de 27 de 

maio de 2020 vem somar às já repugnantes reforma trabalhista, reforma da 

previdência, o teto dos gastos públicos, a reforma administrativa em 

planejamento, entre outras medidas. Com efeito, o problema que temos 

diante de nós é jurídico. 

Não há que se negar que a pandemia de COVID-19 inaugurou 

uma crise sem precedentes no último século. Por um lado, a economia se vê 
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praticamente paralisada como decorrência lógica do isolamento social, o que 

interfere no crescimento econômico e nas receitas públicas, muitas delas 

oriundas da arrecadação tributária. Ao mesmo tempo, a pandemia demanda 

uma maior atuação estatal no sentido de investir no controle e tratamento da 

doença, elevando as despesas públicas da União, dos Estados e dos Municípios.  

Desse modo, deve-se ter uma readequação das finanças 

públicas necessária e urgente. Mas é exatamente dentro deste contexto que é 

criada uma condição ideal, uma espécie de “justificativa supranormativa, 

inquestionável e indelével”, ou seja, uma arma apontada para o alvo nas costas dos 

direitos e garantias dos servidores públicos.  

Destaca-se a seguinte observação: existe uma completa omissão 

por parte do atual governo em analisar outras possibilidades de mitigação da 

crise: a renegociação da dívida pública, o combate à sonegação fiscal, a 

instituição de tributos sobre grandes fortunas e rendimentos, entre outras 

possibilidades.  

Assim chega-se a simples conclusão que a citada Lei 

Complementar ofende aos direitos sociais dos servidores públicos mesmo 

existindo barreiras normativas e axiológicas que não podem ser atropeladas pelo 

legislador.  

Além do mais, esmiuçando os artigos 7º e 8º da Lei 

Complementar 173, de 27 de maio de 2020, observa-se as lacunas e pontos 

obscuros deixados. 

 
Antes de tudo, cita-se o magistério a seguir: “O estado brasileiro 

passa por uma profunda crise, não só econômica, mas também: a) institucional; b) política; c) 

social; d) moral. E o atual mainstream político já escolheu o seu vilão e ao mesmo tempo bode 

expiatório: o servidor público”. (Humberto Lucchesi de Carvalho, Mestre em Direito 



 

Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 

Gerais –UFMG). 

O foco da presente análise técnica jurídica é a incidência da Lei 

Complementar 173, de 27 de maio de 2020, tendo em vista o reajuste, a revisão 

anual dos vencimentos, previsto na Lei, assim, como todo o reflexo sobre a 

remuneração dos servidores públicos, em especial, os auditores fiscais do TCE-

PI. 

A possível inconstitucionalidade da LC173/2020, no que diz 

respeito ao art. 8º na parte em que afeta a remuneração dos servidores públicos, 

é palpável.  

Nesse sentido, merece destaque o art. 37 da Constituição 

Federal, assim disposto: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

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; 

Da breve leitura da LC 173/2020 percebe-se que não se trata 

de uma legislação específica, prevista no Inciso X do art.37 da CF/88, a 

disciplinar o sistema remuneratório dos servidores públicos. 



 

Ao contrário, a LC 173/2020 dispõe sobre uma norma 

essencialmente de direito financeiro, a qual inclusive procede a significativas 

alterações na LRF (LC 101/2000), e que, ao final, exige contrapartidas de 

contenção de despesas dos entes beneficiários, o que acaba desaguando em 

questões afetas à remuneração dos servidores públicos na medida em que 

proíbe a concessão de reajustes e aumentos, veda a alteração na estrutura de 

praticamente TODAS as carreiras do serviço público, proíbe a concessão de 

anuênios, triênios, licenças-prêmio, entre outros. 

Nessa linha, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:  

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: RESERVA 

DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IV, ART. 52, XIII. ATO 

CONJUNTO Nº 01, DE 05.11.2004, DAS MESAS DO 

SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. I. - Em tema de remuneração dos 

servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio 

da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos 

servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei 

específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. II. - 

Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto nº 01, de 

05.11.2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados. III. - Cautelar deferida. (STF, Tribunal Pleno, 

ADI n.º 3.369-MC/DF, rel. Ministro Carlos Velloso, j. em 

16/12/2004, DJ de 01/02/2005). (Grifos acrescidos).  

 



 

Ou seja, há uma latente incompatibilidade da LC 173/2020 para 

normatizar questões remuneratórias de forma genérica e indistinta para 

praticamente todas as carreiras do serviço público brasileiro, notadamente 

quando a ratio legis da norma repousa no direito financeiro e nos mecanismos 

de auxílio financeiro a serem prestados para o combate ao coronavírus. 

Outro ponto a ser esclarecido, sob o enfoque da violação ao 

pacto federativo, na medida em que, a ausência de lei específica de cada ente 

para dispor sobre a remuneração (ou congelamento de remuneração) de seus 

respectivos servidores, viola a autonomia dos entes públicos, importando em 

afronta ao pacto federativo.  

Nesse sentido, alguns Tribunais já se manifestaram quanto à 

ingerência de outras esferas governamentais em questões remuneratórias de 

servidores:  

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO 

DE ALTINHO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. 

PERCEBIMENTO DE SALÁRIO BASE NÃO 

INFERIOR AO MÍNIMO, ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES PÓ-DE-GIZ E 

AULAS BRANCAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE. QUINQUÊNIOS. ADOÇÃO DE 

LEI ESTADUAL PELA MUNICIPALIDADE. 

SUPRESSÃO DO ALUDIDO ADICIONAL SEM LEI 

PRÓPRIA MUNICIPAL. ÓBICE IMPOSTO PELO 

PACTO FEDERATIVO ADOTADO PELA 



 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REEXAME 

NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O 

APELO VOLUNTÁRIO. 1. (...). 6. Em respeito ao Pacto 

Federativo e ao Princípio da Simetria entendesse que não 

é possível aplicar automaticamente as modificações 

operadas na Lei Estadual nº 6.123/68 aos servidores 

públicos municipais. 7. A extinção ou restrição de direitos 

dos servidores públicos do Município de Altinho somente 

poderia ocorrer por meio de lei municipal, posto que os 

municípios são entes federativos dotados de autonomia 

própria, com capacidade de auto-organização, 

autogoverno, auto-administração e auto-legislação. 8. 

Reexame necessário não provido, por maioria de votos, 

prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - REEX: 2617107 

PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de 

Julgamento: 11/06/2013, 1ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 05/07/2013) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

PLANOS ECONÔMICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 

SALÁRIO DE SERVIDORES ESTADUAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO 

FEDERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.  

DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPLÍCITO. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. As normas instituidoras 

de planos econômicos oriundas do poder legislativo 



 

federal com previsão de reajuste salarial a servidores 

públicos têm aplicabilidade restrita ao âmbito federal 

(União e administração indireta federal), por força do art. 

61, § 3º da CF c/c art. 37, X, da CF. A aplicação de tais 

normas de ajuste em favor de servidores estaduais 

implicaria em usurpação, pela União, da competência 

atribuída aos Estados, representando violação ao pacto 

federativo (arts. 2º e 18 da CF). 2. (...) (TJ-PI - AC: 

00130732520068180140 PI 201400010092057, Relator: Des. 

Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

28/04/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de 

Publicação: 05/06/2015) 

 

Além do mais, o art. 8º, Incisos I e VI citados, deixa brecha para 

interpretação diversa do intuito da lei pelo Judiciário, visando o reajuste, por 

conta das exceções da norma, como por exemplo, decisão judicial anterior e 

norma legal anterior a calamidade. Incluindo, inclusive, a definição do índice 

para ser utilizado em um possível reajuste, desde que este não ultrapasse a 

inflação medida pelo INPC, é o que se depreende do texto da lei. 

Acrescenta-se, também, que a barreiras legais impede a 

interferência da LC 173 nas promoções entre outros, tendo em vista que foram 

criados a estrutura da carreira de Plano de Cargos Salários e Carreiras através 

de lei anterior ao estado de calamidade. Sendo viável as promoções. Pois a 

LC/2020 possui uma redação confusa, onde tem abertura semântica quanto a 

situação das progressões e promoções de carreira com vistas a vedação do art. 

8º inc. IX da referida Lei.  



 

A redação o inc. IX do art. 8º da LC/2020 ainda suscita dúvidas 

e inseguranças nos servidores. A expressão “e demais mecanismos equivalentes que 

aumentem a despesa com pessoal” trouxe o questionamento se a questão das 

promoções e progressões funcionais estaria incluída na vedação do dispositivo. 

Assim, entendo, que as progressões e promoções funcionais não estão 

abrangidas pela vedação do texto da LC 173/2020.  

Inicialmente, merece destaque o art. 39 da Constituição Federal 

que assim preceitua:  

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias 

e das fundações públicas. 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará:  

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira;  

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

 

Nessa senda, a exigência de planos de carreira significa, como 

bem anotou Adilson Dallari, a instituição do “direito à evolução funcional.” 

(DALLARI, Adilson. Regime Constitucional dos Servidores Públicos, 2ª Ed., 

São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1990, p. 51). E o Professor Paulo 

Modesto complementa que “esse direito à evolução funcional deve se orientar 

por critérios objetivos, normativos, estruturantes da carreira, não pela escolha 



 

pessoal da autoridade administrativa.” (MODESTO, Paulo. O Sentido 

Constitucional de Carreira no Serviço Público). 

Assim sendo, os vencimentos básicos de cada um dos graus e 

níveis variam de forma crescente, à medida que o servidor se aproxima do final 

da carreira, de modo que a evolução funcional é direito subjetivo do servidor 

público e independe de previsão orçamentária prévia ou de lei específica, 

dependendo, tão somente, da implementação pelo servidor dos requisitos 

exigidos em lei. 

A evolução funcional, portanto, não se confunde com os 

reajustes salariais gerais, estes sim a depender de lei específica, de previa dotação 

orçamentária e observância à LRF, entre outros dispositivos. 

Deve-se ter em mente também que as gratificações de 

desempenho pagas aos servidores públicos possuem natureza geral e, portanto, 

integram a remuneração destes, mesmo que em parcela vaiável. 

Dessa forma, entende-se que às gratificações de desempenho 

aplicasse raciocínio análogo ao caso das progressões e promoções funcionais, 

tendo em vista que tais parcelas integram o patrimônio jurídico do servidor, de 

modo que a LC 173/2020 não teria o condão de obstá-los. 

Assim, entendemos que a LC 173/2020 também não poderá 

atingir a sistemática de pagamento dos adicionais de desempenho. 

Quanto aos reflexos na LRF (Lei complementar 101/2001), 

no que diz respeito a despesa de pessoal com o servidor público. Ressalta-se 

que o teto de gastos e a regra de ouro, por serem constitucionais, não poderão 

ser desrespeitados. A regra de ouro proíbe o governo de fazer dívidas para pagar 

despesas correntes, como salários e outros custeios da máquina pública. Já o 



 

teto de gastos impede que as despesas subam no ano corrente acima da inflação 

do ano anterior. 

Respeitar os direitos já incorporados dos servidores públicos, 

além de assegurar a própria segurança jurídica, é manter a rumo em direção à 

concretização da justiça social, em conformidade com os novos paradigmas do 

direito constitucional e do princípio da vedação ao retrocesso. Estas são as 

bases para a análise da constitucionalidade da Lei Complementar 173, seja em 

controle difuso ou concentrado. 

Não pode imperar que as alterações promovidas pela LC 173 

impeçam os mais variados tipos de aumento com despesa de pessoal, mesmo 

aqueles já previstos em lei e no orçamento, mesmo aqueles que decorrem de 

situações jurídicas já consolidadas e incorporadas ao patrimônio jurídico do 

servidor público. 

O que se deve ter em mente, com a segurança jurídica, a 

vedação ao retrocesso, o princípio da juridicidade e os demais princípios e 

garantias constitucionais devem atuar como verdadeiros vetores e limites ao 

analisarmos os dispositivos da LC 173/2020. Embora as contrapartidas de 

congelamento salarial estejam em grande parte superadas na seara legislativa, 

certo é que estão ocasionando diversos debates e questionamentos acerca de 

sua legalidade e constitucionalidade. 

Por óbvio, tal Lei Complementar encontra-se contaminada por 

uma série de vícios e inconstitucionalidades, as quais cedo ou tarde desaguarão 

no Poder Judiciário para análise e conformação destas exigências e 

contrapartidas ao que dispõe nosso ordenamento jurídico. 

Dito isto, colocamo-nos à disposição para maiores 

esclarecimentos e encaminhamentos que se fizerem necessários. 
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