
Referente ao processo nº TC 019309/2021 

 

Assunto: solicitação de “bonificação” de final de ano 

 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

1. Após tecer considerações sobre a inegável situação de grande 

elevação de preços e afirmar “a boa disponibilidade orçamentária, financeira e fiscal” do 

Tribunal de Contas, a Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Piauí – AUD-TCE/PI requer que avaliada a “concessão de verbas salariais, a 

título de bonificação, a ser implementada em folha de pagamento nesse final de exercício de 2021, a 

fim de compensar parcela das perdas salariais reais acumuladas do período 2019 a 2021, observado 

as possibilidades orçamentária, fiscal e financeira” (destacou-se). 

2. Pode-se especular como possível inspiração para o presente pedido 

(embora não exista nenhuma referência nos autos) a edição da Resolução nº 252, 

de 10 de dezembro de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado, disponibilizada no 

DJe-TJ/PI nº 9.274, disponibilizada em 10/12/2021, pp. 4/5, que regulamenta a 

Gratificação por Incremento de Produtividade (GIP) dos servidores do Poder 

Judiciário no ano de 2021. 

Com essa Resolução, o Tribunal de Justiça regulamenta o art. 28, IV, 

c/c art. 33 do seu Plano de Carreiras e Remuneração (Lei Complementar estadual nº 

230, de 29 de novembro de 2017), dispositivo este que expressamente prevê a 

edição de uma resolução estabelecendo “critérios de aferimento, pontuação, quantificação e 

revisão, dentre outros”. 

Embora pareça que essa seja a inspiração do presente pleito, é 

imperioso esclarecer que esta análise restringe-se exclusivamente à 

solicitação formulada nos presentes autos, sem nenhuma possibilidade ou 

mesmo pretensão de ir além desses limites. 

É o relatório. 
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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

LEGALIDADE REMUNERATÓRIA E DAS VEDAÇÕES DO ART. 8º DA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 

3. A Associação requereu a “concessão de verbas salariais, a título de 

bonificação”, sem mencionar o fundamento legal do pedido, mas apenas 

considerando a inflação e a “boa disponibilidade orçamentária, financeira e fiscal”. 

Em razão da falta de fundamento legal do pedido, ao que parece 

solicita-se o pagamento de vantagem remuneratória eventual (neste final de ano) e 

não permanente (contínua) por decorrência apenas da afirmada “boa disponibilidade 

orçamentária, financeira e fiscal”. 

Encaminhado o pedido a esta Secretaria para análise de viabilidade, 

depois, em reunião, a Presidente determinou que se examinasse a legislação para 

verificar a existência de fundamento legal capaz de autorizar o deferimento do 

pedido. 

Inicialmente, é preciso esclarecer que, no exame da viabilidade legal 

do deferimento do pedido, deve ser examinada a compatibilidade com o princípio 

da legalidade remuneratória (CF, art. 37, X e XI; art. 73, caput, parte final, c/c art. 

96, II, “b”) e com as vedações instituídas pelo art. 8º da Lei Complementar nº 

173/2020. 

4. Por força do princípio constitucional da legalidade remuneratória, a 

concessão, fixação ou alteração de quaisquer vantagens (gratificações, 

adicionais e indenizações) pagas a servidores públicos tem de estar previstas em 

lei formal. 

Isso por que, em matéria de remuneração dos agentes públicos, vige o 

princípio da legalidade remuneratória ou da reserva absoluta de lei (CF, art. 37, 

X e XI; art. 51, IV; art. 52, XIII; art. 61, § 1º, II, “a” e “f”; art. 93, V; art. 96, II, “b”; art. 

127, § 2º), sendo necessária a existência de lei formal para instituir vantagens 

remuneratórias ou alterar a remuneração. 

Assim, não é admitida a fixação ou alteração desses valores por 

decretos, resoluções, portarias ou quaisquer outros atos normativos infralegais, 

conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 
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“REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA 
RESERVA LEGAL. 
– O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional 
submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, 
vedando-se, em consequência, a intervenção de outros atos estatais 
revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes 
normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem 
institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente 
quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações 
quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. 
– O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao 
exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva 
de lei - analisada sob tal perspectiva – constitui postulado revestido de 
função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela 
sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos 
estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, 
projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o 
princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à 
administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos 
estatais emanados, exclusivamente, do legislador.” 

(ADIMC 2.075-RJ, rel. Min. Celso de Mello, unânime, RTJ 
187/124, alguns grifos acrescidos). 

 
Em igual sentido estas outras decisões da Corte Suprema: ADIMC 

3.369-DF, rel. Min. Carlos Velloso, unânime, DJU 18/02/2005; AO 1.420-PA, 1ª T., 

rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, unânime, DJe 22/08/2011. 

4.1. Por força do princípio da legalidade de remuneração, também não 

é possível ao Poder Judiciário criar ou aumentar vantagem remuneratória, de 

seus servidores ou juízes, por meio de resolução, sendo indispensável à edição 

de lei, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Resoluções nºs 26, de 22/12/1994; 
15, de 23/10/1997, e 16, de 30/10/1997, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, havendo a primeira criado gratificação de representação 
correspondente a 40% do valor global atribuído a diversos cargos da 
estrutura organizacional do Tribunal, e as demais incluído, entre os 
beneficiários da gratificação de representação, outros cargos do Tribunal. 3. 
Alegação de ofensa a funções privativas dos Poderes Legislativo e 
Executivo. Necessidade de lei em sentido formal para a criação de vantagens 
pecuniárias para os servidores do Poder Judiciário. 4. Impossível confundir a 
iniciativa de lei conferida pela Constituição aos Tribunais mencionados no art. 
96, II, com a competência para fixar vencimentos e vantagens a seus 
servidores sem lei formal. A Constituição não assegura aos Tribunais fixar, 
sem lei, vencimentos ou vantagens a seus membros ou servidores. 5. Medida 
cautelar deferida para suspender, ex nunc, até o julgamento final da ação, a 
eficácia das Resoluções nºs 26, de 22/12/1994; 15, de 23/10/1997, e 16, de 
30/12/1997, todas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.” 
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(ADIMC 1.732-ES, rel. Min. Néri da Silveira, unânime, RTJ 
176/601, destacamos). 

 
Em igual sentido, estas outras decisões do Supremo Tribunal Federal: 

ADIMC 1.777-DF, rel. Min. Sydney Sanches, por maioria, RTJ 173/745; ADIMC 

1.603-PE, rel. Min. Moreira Alves, por maioria, DJU 29/08/1997; ADIMC 1.614-MG, 

rel. Min. Marco Aurélio, por maioria, DJU 27/03/1998; ADIMC 663-RJ, rel. Min. Ilmar 

Galvão, unânime, RTJ 141/70; ADI 681-DF, rel. Min. Néri da Silveira, unânime, DJU 

06/12/1996; ADIMC 696-DF, rel. Min. Sydney Sanches, unânime, RTJ 141/422; ADI 

694-DF, rel. Min. Marco Aurélio, por maioria, RTJ 153/82; ADI 1.732-ES, rel. Min. 

Néri da Silveira, unânime, DJU 07/06/2002; ADIMC 1.776-DF, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, por maioria, RTJ 174/32; ADI 2.107-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, 

DJU 14/12/2001; ADI 2.098-AL, rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, RTJ 180/524; 

ADIMC 2.104-DF, rel. Min. Nelson Jobim, por maioria, DJU 20/10/2000; ADIMC 

1.838-CE, rel. Min. Nelson Jobim, unânime, RTJ 183/572; ADI 2.104-DF, rel. Min. 

Eros Grau, unânime, Lex-JSTF 350/61. 

Realçando a necessidade de lei para aumentar remuneração ou criar 

vantagens remuneratórias, deve ficar claro que não cabe ao Poder Judiciário, nem 

mesmo no exercício da jurisdição, aumentar remuneração de servidores 

públicos, mesmo que a pretexto de cumprir o princípio da igualdade, sob pena de 

violar o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), conforme o 

entendimento da súmula vinculante nº 37 e da súmula nº 339 do Supremo Tribunal 

Federal: 

 
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 

 
Essa súmula nada mais reflete do que respeito ao princípio da 

independência dos Poderes (art. 2º da CF), por isso o Supremo Triubnal Federal 

tem entendido que ela continua em vigor na atual CF, o que foi sacramentado com 

edital de súmula vinculante de igual enunciado, embora tenha sido editada sob o 

pálio da Consituição de 1946, conforme atestam inúmeras decisões da Corte: RE 

113.126-MA, 2ª T., rel. Min. Néri da Silveira, v.u., Lex-JSTF 180/186; RE 115.607-

BA, 2ª T., rel. Min. Aldir Passarinho, v.u., RTJ 133/886; RMS 21.512-DF, 1ª T., rel. 

Min. Moreira Alves, v.u., RTJ 147/931; RE 165.864-MS, 1ª T., rel. p/ac. Min. Celso 

de Mello, v.u., RTJ 160/358; RE 196.211-ES, 1ª T. rel. Min. Octavio Gallotti, v.u., 



 5 

Informativo do STF nº 102; RE 225.768-PI, 1ª T., rel. Min. Ilmar Galvão, v.u., RTJ 

172/322; RE 216.214-ES, 1ª T., rel. Min. Sydney Sanches, v.u., RTJ 172/635; AgRg 

em AI 138.200-MG, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.u., RDA 221/298; RE 

355.517-PR, 2ª T. rel.ª Min.ª Ellen Gracie, v.u., Lex-JSTF 298/264; ADI 1.782-DF, 

rel. Min. Maurício Corrêa, v.u., RTJ 171/424; ADIMC 1.777-DF, rel. Min. Sydney 

Sanches, v.m., RTJ 173/745; AgRg no RE 541.542-RJ, 2ª T., rel. Min. Cezar Peluso, 

v.u., Lex-JSTF 352/307; AgRg no AI 676.370-ES, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, v.u., 

Lex-JSTF 354/196. 

Discutindo o tema nº 600 no RE 710.293-SC, rel. Min. Luiz Fux, 

unânime, DJe 04/11/2020, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por força do 

princípio da legalidade de remuneração e da proibição de vinculação, na forma da 

súmula vinculante nº 37 não cabe ao Poder Judiciário aumentar nenhum tipo de 

vantagem remuneratória, inclusive de natureza indenizatória, conforme a 

seguinte tese: 

 
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o 
fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou 
indenizatório" (grifou-se). 

 
4.2. De igual modo, os Tribunais de Contas não podem criar, 

aumentar ou estender vantagens remuneratórias por ato infralegal (regimento, 

resolução, etc.), conforme tem decidido a Corte Suprema em julgados como este: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 62, DE 29.05.96, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
QUE "DISPÕE SOBRE A REPRESENTAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES 
DAS ÁREAS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (NÍVEIS II E III) E 
SERVIÇOS GERAIS (NÍVEL I) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  
1. Aplicação aos servidores do TCU da Resolução nº 76, de 1995, do Senado 
Federal, que "dispõe sobre a representação mensal dos ocupantes das 
carreiras de Especialização Legislativa, Especialização Legislativa em Artes 
Gráficas e Especialização em Informática Legislativa e dá outras 
providências."  
2. Por expressa previsão constitucional, apenas as Casas do Congresso 
gozavam da prerrogativa de aumentar os vencimentos de seus servidores 
por ato interno de suas Mesas Diretoras (artigos 51, IV, e 52, XIII, na redação 
original), o que não ocorre com o Tribunal de Contas da União que, a teor do 
artigo 73, exerce, no que couber, as atribuições previstas no art. 96, relativas 
aos Tribunais. A nova redação dada aos artigos 51, IV, e 52, XIII, pelos 
artigos 9º e 10 da Emenda Constitucional nº 19/98 não alterou esta situação, 
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porque as Resoluções do Senado e da Câmara foram recepcionadas como 
lei.  
3. A isonomia de vencimentos assegurada aos servidores da administração 
direta só pode ser concedida por lei. Precedentes. Incidência da Súmula 339: 
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.” 
4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da 
Resolução nº 62/96, do Tribunal de Contas da União, com efeito ex tunc.” 

(ADI 1.782-DF, rel. Min. Maurício Corrêa, unânime, DJU 
16/10/1999) 

 
Exatamente no mesmo sentido estas outras decisões do Supremo 

Tribunal Federal: ADI 870-DF, rel. Min. Moreira Alves, unânime, DJU 04/06/1993; 

ADIMC 1.400-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJU 31/05/1996; ADIMC 1.776-

DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, RTJ 174/32. 

4.3. Como não existe nenhuma lei formal prevendo pagamento de 

“bonificação” apenas em razão da “boa disponibilidade orçamentária, financeira e 

fiscal” e se apenas o legislador pode instituir ou majorar vantagens remuneratórias, 

não sendo possível nem ao Judiciário, no exercício da jurisdição, instituir ou 

aumentar vantagem remuneratória sem lei, inclusive vantagem de natureza 

indenizatória, evidentemente falece também competência ao Tribunal de Contas e 

quaisquer outros órgãos estatais para instituir “bonificação” sem lei formal. 

5. Já com relação à Lei Complementar nº 173/2020, inicialmente, é 

conveniente notar que ela cuida (i) de socorro aos Estados, DF e Municípios, para 

recompor as finanças públicas dessas unidades federativas afetadas pela pandemia 

(arts. 1º a 6º); e (ii) paralelamente, impõe medidas de contenção de despesas, 

especialmente de despesa com pessoal, através de (ii.1) alterações permanentes 

na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (art. 7º, que altera arts. 21 e 65 da LRF) e 

(ii.2) vedações transitórias de aumento de despesas com pessoal (art. 8º). 

5.1. Antes de examinar as vedações do art. 8º, cabe mencionar que 

contra a Lei Complementar nº 173/2020, especialmente seu art. 8º, foram propostas 

as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs: 6.442-DF, 6.447-DF, 

6.450-DF, ADI 6.465-DF, 6.485-DF, 6.525-DF e 6.526-DF, sendo que as ADIs 6.465, 

6.485 e 6.526 não foram conhecidas por ilegitimidade ativa. 

5.2. Adiantando que, no julgamento conjunto das ADIs conhecidas, 

o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das vedações 
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contidas no art. 8º, antes de citar a decisão da Corte Suprema, é conveniente 

transcrever o que dita o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020: 

 
"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; 
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 pemanentes ; 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 12.681, 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. 
§ 6º (VETADO)." (com grifos). 

 

5.3. Assim como nas alterações realizadas no art. 21 da LRF, as 

disposições do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 vedam transitoriamente 

aumento de despesa com pessoal, como se pode ver nos incisos I a IV e VI do art. 

8º. 

Além de vedar a elevação de despesas com pessoal, nos seus incisos 

VII e VIII, veda também o aumento de despesa obrigatória de caráter 

continuado, que também inclui as despesas com pessoal, com a seguridade 

social, etc. 

6. Como o art. 8º da Lei Complementar institui vedações, ainda por 

cima de caráter transitório, sua interpretação deve ser restritiva, embora se deva 

reconhecer que as vedações são bem amplas. 

Antes de qualquer coisa, mais uma vez deve-se enfatizar que essa Lei 

veda elevação de despesas com pessoal (especialmente essa) e também de 

despesa obrigatória de caráter continuado. 

6.1. As vedações do art. 8º são temporárias, isto é, vigoram de 

28/05/2020 (termo inicial, data da vigência da Lei Complementar nº 173/2020) até 

31/12/2021 (termo final). 

Nos incisos I e VI do art. 8º, a interpretação meramente literal e isolada 

poderia levar a conclusão de que tais dispositivos têm vigência retroativa, a contar 

da declaração do estado de calamidade pública em 27/03/2020, data da publicação 
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do Decreto Legislativo estadual nº 565, de 23 de março de 2020, mas tal 

interpretação violaria o princípio da segurança jurídica, vulneraria direito subjetivo 

adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) eventualmente conferido por lei anterior à Lei 

Complementar e posterior à declaração de calamidade. 

6.2. Mesmo com aquela diretriz interpretativa, quando o art. 8º ressalva 

a possibilidade de elevação de despesa derivada de "determinação legal anterior à 

calamidade pública" (incisos I e VI), naturalmente está se referindo a lei que concede 

vantagem, aumento, reajuste ou que cria ou majora vantagens, prevista no art. 

37, X, da Constituição, e não às necessárias leis de diretrizes orçamentárias e 

orçamentárias anteriores, exigidas na forma do art. 169, § 1º, I e II, da CF. 

Dizendo de outro modo, ainda que exista dotação orçamentária 

suficiente para elevação de despesa, a lei orçamentária não configura 

"determinação legal anterior" para esse efeito, para que ocorra elevação de 

despesa é também necessária que esteja em vigor lei que crie, conceda 

vantagem, aumento, reajuste, etc, como exigido pelo inciso X do art. 37 e art. 96, 

II, "b", da Constituição Federal. 

6.3. O § 5º do art. 8º, que afasta a vedação do inciso VI do mesmo 

artigo, não se parece aplicável aos profissionais de saúde do Tribunal de Contas, 

mas se refere apenas a esses profissionais que desempenham suas atribuições 

diretamente no combate à pandemia. 

7. O art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 visa, basicamente, 

proibir temporariamente aumento de despesas com pessoal, inclusive 

ampliando, de certo modo, o conceito contido no art. 18 da LRF, na medida que 

inclui as vantagens indenizatórias (inciso VI do art. 8º) dentre as vantagens 

vedadas. 

Este é conceito de despesa de pessoal contido na LRF: 

 
"Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 
..." 
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A interpretação do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 deve 

considerar esse conceito de despesa com pessoal (art. 18 da LRF) com o 

acréscimo de vantagens indenizatórias, como consta no inciso VI do mencionado 

dispositivo. 

Até o final deste exercício (31/12/2021), não é possível “conceder, a 

qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração” (art. 8º, I) ou 

“criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório” (art. 8º, VI), com a ressalva de 

determinação judicial ou “determinação legal anterior à calamidade pública” (parte 

final dos incisos I e VI). 

Mesmo que existisse previsão de “bonificação”, como solicitada pela 

AUD-TCE/PI, como não foi concedida por lei anterior à pandemia de Covid-19, 

não seria possível sua concessão até o final deste exercício, ainda que fosse 

indenização, pois isso significaria majoração vedada. 

8. Como já foi antecipado, no julgamento conjunto das ADIs 6.442-DF, 

6.447-DF, 6.450-DF, 6.525-DF, após afastar violação ao princípio federativo (CF, 

arts. 1º e 18), ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e também não 

reconhecer agressão às regras financeiras do art. 169 da Constituição, o Supremo 

Tribunal Federal julgou as ações improcedentes por unanimidade em acórdão com a 

seguinte ementa: 

 

“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. 
CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE 
EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE 
DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 
PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE 
FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E 
FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO 
ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO 
RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA 
JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS 
FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.  
(...) 
2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações 
no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação 
Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa 
legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao 
regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização 
financeira dos entes federativos.  
(...) 
6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições 
temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria 
ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse 
sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com 
funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o 
crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o 
direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da 
calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.  
7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a 
irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, 
seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes 
federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas 
obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de 
uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da 
Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal 
responsável.  
8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam 
sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes 
federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da 
pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor 
público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição 
Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores 
públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento 
de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados 
enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando 
sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.  
(...) 
11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das 
ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” 

(ADIs 6.442-DF, 6.447-DF, 6.450-DF e 6.525-DF, rel. Min. 

Alexandre de Moraes, unânime, DJe 23/03/2021). 

 

Com esse julgamento de improcedência em processo de controle 

abstrato de constitucionalidade, que tem efeito vinculante para os demais órgãos 

do Judiciário e para a Administração Pública, deve-se afastar qualquer 
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alegação de inconstitucionalidade de qualquer vedação contida no art. 8º ou 

reconhecer quaisquer direitos contra esses dispositivos. 

Examinando a alegação de inconstitucionalidade tendo em vista a 

irredutibilidade Remuneratória, a manutenção do poder de compra da remuneração 

e o direito adquirido, o relator das citadas ADIs assentou o seguinte: 

 

“Os autores das ADIs 6447, 6450 e 6525 alegam, em suma, que o art. 8º da 
LC 173/2020, por proibir os entes federados, até 31/12/2021, de concederem 
‘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’, bem 
como outras condutas que ‘desconsideram a realidade do funcionalismo 
público’, viola os preceitos constitucionais que garantem a irredutibilidade de 
remuneração, a manutenção do poder de compra dos servidores e, ainda, o 
direito adquirido.  
Não vislumbro ofensa ao texto constitucional. 
No que toca ao tema, a Constituição Federal prevê expressamente o 
seguinte no art. 37, XV: ‘o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I’. 
Vê-se, portanto, ressalvadas as hipóteses constitucionais, que os detentores 
de cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou vencimentos 
reduzidos, uma vez que a irredutibilidade representa ‘garantia constitucional 
que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em 
que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a 
determinada remuneração’. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/10/2003). 
No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração 
dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o 
aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados 
enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando 
sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com 
despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de 
servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa 
ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), 
ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). 
Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido 
não pode ser oposto a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração 
de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 
1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 
7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 
de 4/12/2019)” [grifou-se]. 
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Como se vê, acolhendo o voto do relator, a unanimidade do 

Plena´rio do STF afastou completamente direito à qualquer vantagem com 

base na alegação de manutenção do “poder de compra”, como argumentado 

pelo requerente, incluindo expressamente (com a referência ao inciso X do art. 

37) a revisão geral prevista na CF dentre as condutas vedadas 

temporariamente pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 

De fato, coerentemente com seu entendimento de que não existe 

direito subjetivo à revisão geral (CF, art. 37, X), como reconhecido no julgamento do 

tema nº 6241, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação nº 

48.538-PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05/08/2021, para cassar acórdãos 

do TCE/PR (em que a Corte de Contas entendia que a revisão geral não era vedada 

pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020), e determinar a prolação de outros 

acórdãos em observância das ADIs 6.450-DF e 6.525-DF. 

Por todo o exposto, além de não ser apontado fundamento legal 

para a concessão da “bonificação” solicitada, mesmo que houvesse tal 

fundamento, não seria possível conceder tal vantagem neste exercício, por 

força do que dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 173, especialmente seus 

incisos I e VI. 

 

III – DO EXAME SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM 

REMUNERATÓRIA (GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL E INDENIZAÇÃO) COM 

FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TCE/PI E NO 

ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO  

 

9. Como já mencionado, no presente exercício, somente seria possível 

a concessão ou majoração de qualquer vantagem remuneratória (gratificações, 

adicionais e indenizações), se houver “sentença judicial transitada em julgado” ou 

“determinação legal anterior” à pandemia (parte final dos incisos I e VI do art. 8º da 

Lei Complementar nº 173/2020). 

Não há sentença judicial transitada em julgado, nem se aponta 

fundamento legal (“determinação legal anterior” à pandemia) para a 

“bonificação” solicitada. 

 
1 no RE 843.112-SP, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, por maioria, DJe 04/11/2020. 



 14 

Como já dito, tem-se a impressão de que a solicitação de “bonificação” 

requerida corresponde ao pagamento eventual (não permanente ou contínuo) de 

vantagem no final de ano por decorrência das alegadas boas condições 

orçamentárias, financeiras e fiscais. 

Pelas vedações contidas no art. 8º, especialmente nos seus incisos I e 

VI, somente é possível “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração” ou “criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 

benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório”, se houver “determinação 

legal anterior” à pandemia. 

Sendo assim, deve-se examinar a legislação de pessoal do próprio 

TCE/PI ou o Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí (Lei Complementar 

estadual nº 13, de 3 de janeiro de 1994), para verificar se existe determinação legal 

(ou ao menos previsão legal) anterior à pandemia que possa fundamentar a 

concessão neste exercício de vantagem remuneratória ainda não percebida pelos 

servidores do TCE/PI. 

9.1. Começando pela legislação de pessoal do TCE/PI, atualmente, 

além do vencimento, existe a previsão das seguintes vantagens remuneratórias: 

i) Auxílio-saúde (Lei nº 5.549, de 23 de janeiro de 2006, c/c art. 8º da 

Resolução TCE/PI nº 9, 2 de março de 2017); 

ii) Adicional de qualificação (arts. 16 e 17 da Lei nº 5.673, de 1º de 

agosto de 2007); 

iii) Gratificação de desempenho (art. 7º da Lei estadual nº 6.746, de 23 

de dezembro de 2015); 

iv) Auxílio-alimentação (art. 10 da Lei nº 6.746/2015). 

Todas essas vantagens são atualmente pagas, não sendo possível 

neste exercício seu aumento, reajuste ou majoração, por força do que dispõem 

os incisos I e VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 

Sendo assim, nenhuma dessas vantagens poderia servir de 

fundamento para deferir o pedido de “bonificação”. 

9.2. No Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, estão previstas a 

concessão de indenizações (art. 43, I, c/c arts. 45 da 54-A), gratificações (art. 43, 

II, c/c art. 55, I a VIII e XIII, e arts. 56 a 62, 64 e 68-A) e adicionais (art. 43, III, c/c 

art. 56, X e XI, e arts. 66 e 67). 
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9.2.1. Com a não implementação dos polos criados pela Lei estadual nº 

7.080, de 21 de dezembro de 2017, o TCE/PI somente funciona na sua sede em 

Teresina, não havendo assim como pagar a indenização de ajuda de custo (arts. 46 

a 50). 

9.2.2. O pagamento de diárias (arts. 51 a 53) somente é feito no caso 

de viagens, não servindo para embasar o pedido formulado. 

9.2.3. A natureza contínua (não eventual) do pagamento de 

indenização de transporte parece tornar desnecessário seu exame. 

No entanto, examinando a possibilidade de concessão da indenização 

de transporte, que é devida ao servidor ao servidor que “realizar despesas com a 

utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das 

atribuições próprias do cargo” (art. 54). 

Dada essa exigência legal, nenhuma categoria de servidor do 

TCE/PI realiza, atual e ordinariamente, “serviços externos por força das atribuições 

próprias do cargo”, não sendo possível a concessão dessa indenização, inclusive 

tendo em vista atos normativos editados pelo próprio TCE/PI. 

A partir da distinção realizada no art. 130 do seu Regimento Interno, o 

TCE/PI foi editando instruções normativas instituindo a obrigatoriedade de 

envio de informações e documentos pelos órgãos e entidades sob sua 

jurisdição, afastando assim, em regra, a realização de serviços externos pelos 

seus servidores com utilização de meio próprio de locomoção, podendo-se 

mencionar, dentre outras, as seguintes Instruções Normativas: 

a) Instrução Normativa nº 6, de 16 de outubro de 2017, que dispõe 

sobre os Sistemas Licitações, Contratos e Obras Web, especificando a forma e o 

prazo para o envio de informações relativas a licitações, adesões a sistemas de 

registro de preços, procedimentos administrativos de dispensa ou inexigibilidade e 

dos respectivos contratos administrativos ou outros instrumentos hábeis 

assemelhados, inclusive se relativos a obras e serviços de engenharia, componentes 

da prestação de contas da administração pública direta e indireta ao Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí – TCE/PI; 

b) Instrução Normativa nº 7, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe 

sobre a forma e o prazo para o envio da prestação de contas da administração 

pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – 

TCE/PI; 
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c) Instrução Normativa nº 8, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe 

sobre a forma e prazo de prestação de contas ao Tribunal de Contas pelos órgãos e 

entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Em que pese a distinção do art. 130 do Regimento Interno, o TCE/PI 

também tem editado resoluções determinando o envio de informações e documentos 

pelos órgãos e entidades jurisdicionados, como nestes casos: 

i) Resolução n. 2.782, de 17 de outubro de 1996, do TCE/PI, que 

dispõe sobre a apreciação, para fins de registros, da legalidade da concessão de 

pensões e respectivas revisões; 

ii) Resolução nº 23, de 6 de outubro de 2016, que dispõe sobre o envio 

e acesso a informações necessárias e estabelece procedimentos para exame, 

apreciação e registro dos atos de admissão de pessoal pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí, entre outras providências relativas ao controle de atos de pessoal. 

Assim, diante das Instruções Normativas e Resoluções 

mencionadas, em regra, os servidores do TCE/PI utilizam meio próprio de 

locomoção apenas para se deslocar de casa para o trabalho ou vice-versa. 

Quando eventualmente realizam “serviços externos” no desempenho 

das atribuições do cargo (como em inspeções e nas “operações ordenadas”), 

recebem diárias e se locomovem com veículos do Tribunal. 

Evidentemente, caso algum servidor ou categoria de servidores do 

TCE venha ordinariamente a utilizar meio próprio de locomoção para realização de 

serviços externos próprios do cargo, fará jus a percepção dessa vantagem. 

9.2.4. As gratificações pelo exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança (art. 56) já são pagas normalmente no TCE nos valores estabelecidos 

pela Lei estadual nº 7.466, de 18 de janeiro de 2021, não servindo para fundamentar 

o pagamento solicitado nestes autos. 

De igual modo, a gratificação natalina ou décimo terceiro salário (arts. 

57 e 58) e adicional de férias (art. 67). 

9.2.5. Dada a jornada de trabalho no TCE, não há que se falar da 

gratificação pela prestação de serviços extraordinários (art. 59) e do adicional 

noturno (art. 66). 
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9.2.6. A gratificação pelo exercício de atividades insalubres, perigosas 

e penosas (arts. 60 e 60-A), embora possa ser paga em alguns ambientes do 

TCE/PI, não se ajusta ao pedido formulado. 

9.2.7. Dada a sua feição legal, também não é caso de gratificação de 

representação de gabinete (art. 62) ou de gratificação por condições especiais de 

trabalho (art. 64). 

10. Em síntese, não se encontra na legislação específica do TCE nem 

no Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí nenhuma indenização, gratificação 

ou adicional que possa fundamentar legalmente a concessão da “bonificação”. 

Mas ainda que houvesse previsão legal capaz de autorizar 

(fundamentar) a concessão de “bonificação”, neste exercício de 2021 não seria 

possível sua concessão, aumento ou reajuste, por força do art. 8º da Lei 

Complementar nº 173/2020, julgado constitucional com efeito vinculante pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

11. Por fim, a realização de despesa com desatenção às vedações 

contidas no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 pode configurar, em tese, até 

o crime contra as finanças públicas previsto no art. 359-D do Código Penal, que dita 

o seguinte: 

 

"Ordenação de despesa não autorizada 
 
Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos." 

 

Além disso, não se pode esquecer que a realização de despesa não 

autorizada por lei2 pode também configurar ato de improbidade, conforme a seguinte 

previsão da Lei de Improbidade (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992): 

 

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
(...) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 
..." 

 
2 No caso, existe situação mais grave, pois há proibição expressa do art. 8º da Lei Complementar nº 
173/2020. 
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Desse modo, até mesmo para se prevenir eventual e possível futura 

imputação de crime ou de ato de improbidade, deve-se proceder uma interpretação 

restritiva e cautelosa do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, evitando a 

realização de pagamentos não previstos neste exercício de 2021. 

 

IV – DA CONCLUSÃO  

 

12. Por todo o exposto, infelizmente, na análise determinada (peça nº 

3), tem-se que apontar a INVIABILIDADE da concessão da “bonificação” 

solicitada por falta de fundamento jurídico, cabendo esclarecer que mesmo 

que houvesse tal fundamento, a sua concessão, aumento ou reajuste estaria 

vedada este ano, por força do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 

E a manifestação a ser submetida à apreciação da Presidência do 
Tribunal.  

 
Teresina (PI), 15 de dezembro de 2021 

 
 
 

Paulo Ivan da Silva Santos 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 
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