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CONTROLE EXTERNO – CONSULTA – PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA – 

CONHECIMENTO – A EXPEDIÇÃO DE ATO DO QUAL 

RESULTE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, 

NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FIM DO MANDATO E 

DURANTE A VIGÊNCIA DO PROGRAMA DE 

ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 

ATÉ 31.12.2021, VIOLA, RESPECTIVAMENTE, O ART. 

21, INCISO II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

E O ART. 8º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 

173/2020. 

1. A expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou 

de recomposição remuneratória a agentes públicos, a 

qualquer título, ainda que dentro do percentual de correção 

monetária acumulado em período anterior, publicada nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do 

mandato, mesmo que preveja parcelas a serem 

posteriormente implementadas, viola a vedação legal 

contida no inciso II do art. 21 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, com redação dada pela Lei Complementar 

173/2020, constante da redação original do seu parágrafo 

único, atualmente revogado, é nulo de pleno direito e 
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constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no art. 

359-G do Código Penal; 

2. Além disso, durante a vigência do Programa Federativo 

de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 instituído 

pela Lei Complementar 173/2020 até 31.12.2021, a 

expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de 

recomposição remuneratória a agentes públicos, a 

qualquer título, ainda que dentro do percentual da correção 

monetária acumulado em período anterior, viola a vedação 

legal contida no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 

173/2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as 

finanças públicas, tipificado no art. 359-D do Código Penal 

3. Mesmo fora dos períodos de vedação, anteriormente 

indicados, a expedição de ato constitutivo de direito do qual 

resulte aumento de despesa com pessoal deve observar, 

em todo e qualquer caso, sob pena de nulidade absoluta, o 

disposto nos artigos 16 e 17, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, no art. 37, XIII e art. 169, §1º, da Constituição 

Federal e o limite legal de comprometimento aplicado às 

despesas com pessoal inativo, em observância aos incisos 

e parágrafos do art. 21, da LRF. 

 

VOTO DO RELATOR 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Consulta, formulada pelo Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho – Prefeito 

Municipal de Santa Leopoldina, solicitando respostas aos seguintes questionamentos: 

A respeito da vedação contida no Inc. II, Art. 21 da LRF, com a redação 

dada pela LC 173/2020, PODE O MUNICÍPIO conceder recomposição 

salarial nos limites da correção monetária do exercício anterior, dentro 
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do período de 180 (cento e oitenta) dias antecedentes ao final do 

mandato, tendo em vista a tempestividade da inauguração do processo 

de concessão, suspenso devido as incertezas de natureza econômicas 

e financeira motivadas pela pandemia causada pelo Novo 

Coronavírus? 

Inicialmente, o feito foi encaminhado ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, o 

qual, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência 39/2020-8, registrou a 

existência de deliberações deste TCE-ES a respeito do tema em questão, 

todavia, fora do contexto da pandemia do Sars-Cov-2. 

Em seguida, os autos foram remetidos ao Núcleo de Recursos e Consulta, o qual, por 

meio de Instrução Técnica de Consulta – ITC 00044/2020-9, opinou pelo 

conhecimento da presente Consulta e resposta nos seguintes termos: 

É possível a concessão de revisão geral anual que vise recompor o poder 
aquisitivo das remunerações dos servidores públicos nos limites da variação 
da inflação dentro dos 180 dias que antecedem as eleições, tanto em 
circunstâncias ordinárias quanto durante a pandemia.  
 
Alternativamente: É possível a concessão de revisão geral anual que vise 
recompor o poder aquisitivo das remunerações dos servidores públicos nos 
limites da variação da inflação dentro dos 180 dias que antecedem as 
eleições, em circunstâncias ordinárias, mas não durante a pandemia, por 
força do art. 8º, LC 173/2020.  
  
Se o valor da recomposição estiver dentro do limite da variação da inflação, 
é irrelevante a data de início e término do processo legislativo que concede a 
revisão geral anual.  
 
Se o valor da recomposição superar a variação da inflação, somente é 
possível a concessão de revisão geral anual no último ano do mandato se a 
iniciativa do projeto de lei for enviada ao Legislativo antes dos últimos 180 
dias do fim do mandato, em circunstâncias ordinárias.  
 
Não é possível a concessão de revisão geral anual acima da variação da 
inflação durante a calamidade pública decorrente da pandemia do Sars-Cov-
2, exceto para as medidas de combate à calamidade pública, na forma do art. 
8º, §1º, LC 173/2020.  
 
IV.2 – Sugere-se que um dos legitimados inaugure a revisão do Parecer em 
Consulta TC 46/2004, para adequação da premissa não subsistente, na 
forma  
do art. 238, da Res. TC 261/2013.  

 

O Ministério Público de Contas, por sua vez, em Parecer 3743/2020-9, da lavra do 

Excelentíssimo Procurador Dr. Luciano Vieira, acompanhou os argumentos técnicos 

contidos na resposta alternativa acima exposta, no sentido de ser possível a revisão 
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geral anual dos servidores públicos dentro dos 180 dias que antecedem as eleições, 

em circunstâncias ordinárias, mas não durante a pandemia. 

É o sucinto relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 ADMISSIBILIDADE 

Precipuamente, cumpre destacar que o artigo 122 da Lei Complementar 621/2012 

estabelece o rol de pressupostos a serem observados para a admissibilidade da 

Consulta perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quais sejam: 

Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas suscitadas 
na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 

 I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais; 

II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais; 

III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça; 

IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado; 

V - Secretário de Estado; 

VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das 
Câmaras Municipais; 

VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de 
sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou 
aos Municípios. 

§1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades: 

I - ser subscrita por autoridade legitimada; 

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas; 

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada; 

IV - não se referir apenas a caso concreto; 

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica 
da autoridade consulente. 
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§2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta dependerá da 
relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no 
âmbito da administração pública, com conteúdo que possa ter reflexos sobre 
a administração direta e indireta do Estado ou dos Municípios. 

 § 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os legitimados dos 
incisos V, VI e VII do caput deste artigo deverão demonstrar a pertinência 
temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que 
representam. 

 § 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto. 

 § 5º Não obstante a existência de prejulgado sobre matéria objeto de 
consulta, poderá o Tribunal de Contas alterar ou revogar parecer em consulta 
anterior pela maioria absoluta de seus membros. 

Dessa forma, quanto aos aspectos formais, observo que o consulente, por se tratar 

de Prefeito Municipal, é autoridade legitimada e que a peça de consulta foi instruída 

com o parecer do órgão de assistência jurídica, em fiel obediência ao artigo 122, §1º, 

incisos I e V da LC 621/2012.  

No que se refere aos aspectos substantivos, verifico que a matéria objeto da consulta 

é de competência desta Corte de Contas, contém indicação precisa da dúvida e não 

se refere apenas ao caso concreto, na forma do que prevê os incisos II, III e IV do §1º 

do artigo 122 da legislação supramencionada. 

Além disso, constato que a matéria atinente à Consulta ofertada possui inequívoca 

relevância jurídica, econômica, social e repercussão no âmbito da Administração 

Pública com reflexos para a Administração Pública Direta e Indireta dos Municípios e 

do Estado, atendendo ao requisito previsto no §2º do artigo 122 da LC 621/2012. 

Dessa forma, em análise à presente Consulta, entendo que restam preenchidos os 

requisitos para o seu conhecimento, razão pela qual, em sede de juízo de 

admissibilidade, entendo por conhecê-la. 

Destarte, passo à análise do mérito desta Consulta. 

2.2 – MÉRITO 

O consulente questiona a respeito da possibilidade ou não de recomposição salarial 

dos servidores públicos municipais, nos limites da correção monetária do exercício 

anterior, dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias antecedentes ao final do 
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mandato, diante das incertezas de natureza econômicas e financeira motivadas pela 

pandemia causada pelo novo Coronavírus. 

A área técnica, em uma primeira resposta, entende ser possível “a concessão de 

revisão geral anual que vise recompor o poder aquisitivo das remunerações dos 

servidores públicos, nos limites da variação da inflação e dentro dos 180 dias que 

antecedem as eleições, tanto em circunstâncias ordinárias quanto durante a 

pandemia”. 

Alternativamente, sugere o corpo técnico a resposta no sentido de ser possível a 

concessão da referida revisão geral anual, desde que em um contexto de 

circunstâncias ordinárias, mas não em meio à pandemia, em obediência ao art. 8º da 

Lei Complementar 173/2020. 

O entendimento ministerial é no sentido de ser possível a concessão da revisão geral 

anual, nos limites da variação da inflação e dentro dos 180 dias que antecedem o 

término do mandato, desde que em um contexto de circunstâncias ordinárias, mas 

não em meio à pandemia, em obediência ao art. 8º da Lei Complementar 173/2020, 

na linha do que expôs a área técnica em sua resposta alternativa. 

Pois bem. 

Inicialmente, no intuito de facilitar a compreensão e tendo em vista a novidade e 

dificuldade da questão aqui trazida, destaco que a resposta ao questionamento feito 

seguirá a estrutura contida na ITC 44/2020, ou seja, irá separar a análise de alguns 

pontos que entendo necessários à análise, para, ao final, trazer a devida conclusão. 

2.2.1 - Da revisão geral anual   

Precipuamente, há de se destacar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 585.089, entendeu que a concessão da revisão 

geral anual por parte do poder público não é obrigatória. Não obstante, restou 

analisado no bojo do RE o fato de que a revisão é tão somente nominal, ou seja, 

presta-se a recompor a perda do poder aquisitivo da remuneração dos servidores, de 

modo a atualizá-la. É o que se vê no voto do Ministro Edson Fachin: 

Embora seja inegável que, tal como assentou o Ministro vistor, ― o instituto 

da revisão geral foi previsto justamente para se recompor a perda do poder 
aquisitivo da remuneração dos servidores públicos, tendo em vista a 

ocorrência da inflação‖, o argumento embasado na interpretação histórica é 
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insuficiente para prover o presente recurso. Primeiro porque o contexto 

histórico que levou à edição do inciso X do art. 37 da CRFB não mais 
subsiste, eis que não se verificam mais as condições sócio-econômicas 
existentes à época.  

Ainda no contexto do supracitado Recurso Extraordinário, há de se destacar que a 

ratio contida no corpo da decisão não foi a mesma. Entendeu a Egrégia Suprema 

Corte que o art. 37, X, da CF/1988, na verdade, não estabelece dever específico de 

aumentos anuais da remuneração dos servidores ou até mesmo em percentual 

correspondente à inflação apurada no período (conforme item 2 da ementa do RE 

585.089).  

De qualquer forma, permanece a ideia de que revisão geral anual se presta tão 

somente a recompor as remunerações, ainda que em percentuais não 

correspondentes aos da inflação apurada no período, de acordo com o que foi 

decidido posteriormente pelo STF.  

Por oportuno, transcrevo abaixo parte ADI 3.968, julgada em novembro de 2019, que 

foi a responsável por sedimentar, de fato, a diferença entre reajuste e revisão geral 

anual, ao passo em que esta se define como a “recomposição do poder de compra 

por meio da atualização do valor monetário da remuneração”, e aquele consiste em 

readequação salarial. Vejamos: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º 
E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. 

CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL 
PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, 

DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA 
DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE 

CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE 
VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS 

REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS 

ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO 
PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, 

NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A 
revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e 

agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de 
cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se 

dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da 
Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei 

específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária 
devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade 

das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, 
enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera 

recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de 
todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente 
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federativo. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 

de 29/8/2003. […]  [ADI 3.968, rel. min. Luiz Fux, j. 29-11-2019, P, DJE de 
18-12-2019.]  

VOTO DO RELATOR:  

[...]  

Enquanto o reajuste corresponde a aumento real, que pretende a 
recomposição do padrão de vida do servidor, para que possa assegurar a 

eficácia da atuação do Estado por meio de seus agentes, a revisão geral 
trata, “na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da 

situação financeira dos servidores públicos” (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 406).  

Assim também a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, em uma de suas 
obras doutrinárias, contribui para elucidar o ponto, in verbis:  

―A revisão distingue-se do reajuste porque, enquanto aquela implica 
examinar de novo o quantum da remuneração para adaptá-lo ao valor 
da moeda, esse importa em alterar o valor para ajustá-lo às 
condições ou ao custo de vida que se entende guardar 
correspondência com o ganho do agente público.  

Revê-se a remuneração para fazer a leitura financeira do seu valor 

intrínseco, enquanto se reajusta para modificar o vencimento, subsídio 
ou outra espécie remuneratória ao valor extrínseco correspondente ao 

padrão devido pelo exercício do cargo, função ou emprego. Pela 
revisão se corrige o valor monetário que corresponde ao valor 
remuneratório adotado, enquanto que pelo reajuste se modifica o 
valor considerado devido pela modificação do próprio padrão 
quantificado.   

Como a revisão não importa em aumento mas em manutenção do 

valor monetário correspondente ao quantum devido, fixou-se a 

sua característica de generalidade, quer dizer, atingido todo o universo 

de servidores públicos. ‖ (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios 
Constitucionais dos servidores públicos . São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
323)  

Enquanto o reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por 
objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de 

determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, 
atribuições e mercado de trabalho, a revisão geral anual tem por escopo a 

mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de 
todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente 
federativo. (grifos no original.)  

Diante disso, é possível compreender que o Pretório Excelso possui entendimento no 

sentido de que a revisão geral anual, quando concedida, presta-se somente à 

recomposição do poder aquisitivo das remunerações, independentemente do valor 

ser ou não igual ao da inflação, ou seja, verifica-se naquela apenas o aumento 

nominal da remuneração. 
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Não obstante, ainda que o aumento seja nominal, deve-se concluir que este deve 

observar o art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que, em caso 

de aumento de despesas nos 180 dias que antecedem o fim do mandato, o ato 

será nulo.  

2.2.2 - Do ato de que resulte aumento de despesa no fim do mandato   

Inicialmente, é importante destacar que o Projeto de Lei 39/2020, posteriormente 

convertido na Lei Complementar 173/2020, que modificou o art. 21 da LRF, evidencia 

que as alterações realizadas no dispositivo relativas ao coronavírus não possuem o 

condão de limitá-las a esse período, pois, na verdade, o intuito é de solucionar um 

problema estrutural não resolvido pela redação original da legislação em comento.  

Especificamente no que se refere ao inciso II do art. 21 da LRF, a previsão ali contida 

já constava anteriormente no dispositivo, ocorrendo apenas sua realocação e não 

uma inovação pela LC 173/2020. É o que se vê:  

Redação original:  

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda:  

[…]  

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 

referido no art. 20.  

Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar nº 
173, de 2020)  

[...]  

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; (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)  

Todavia, em que pese a não existência de regra nova, não se pode concluir que a 

aplicação dos entendimentos anteriores sobre essa previsão é automática, ante o 

entendimento de não obrigatoriedade da revisão geral anual por parte do Supremo 

Tribunal Federal e a possibilidade dos entendimentos anteriores possuírem essa 

premissa.          

                                     

Assim sendo, entendo que os precedentes desta Corte de Contas, consubstanciados 

no Estudo Técnico de Jurisprudência, não são imediatamente aplicáveis. A propósito, 
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cumpre ressaltar o apontamento técnico no sentido de, ante as decisões contidas no 

bojo do RE 585.089 e da ADI 3.968, ser necessária a verificação de necessidade de 

revisão do Parecer em Consulta TC 46/2004, que concluiu pela possibilidade de 

concessão de revisão geral anual nos 180 dias anteriores, “baseando-se no 

entendimento de sua obrigatoriedade desde a edição da Emenda Constitucional nº 

19, de 04 de junho de 1998, de modo que leis infraconstitucionais, como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e a Lei Eleitoral (9.504/97), não criam, e nem poderiam criar, 

obstáculos a tal direito”.  

A vedação de atos que resultem em aumento de despesas nos 180 dias que 

antecedem o fim do mandato, contida no já mencionado art. 21 da LRF, encontra duas 

finalidades. A primeira é a de equilibrar as contas públicas, de modo a evitar eventual 

oneração do mandatário seguinte por políticas públicas escolhidas por seu 

antecessor; a segunda visa prevenir o desequilíbrio político, e possivelmente 

favorecer candidatos da situação. 

A segunda finalidade, inclusive, vai ao encontro da previsão contida no artigo 73, 

inciso VIII, da Lei Eleitoral (Lei 9.504/97): 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais:  

[...]  

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.  

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a 
formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, 
observadas as disposições desta Lei.   

[...]   

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional 
do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicandoas 
no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.  

Dessa forma, observa-se que a revisão geral limitada a recompor o poder aquisitivo 

e concedida dentro do prazo é perfeitamente possível, sendo vedada tão somente 

aquela que exceda a inflação do período.   
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Diante disso, em uma interpretação sistemática do disposto nos arts. 73, VIII, da Lei 

9.504/97, com o art. 21, II, LRF, e o art. 37, X, CF, observa-se que o aumento nominal 

das despesas não está compreendido na nulidade contida no artigo 21 da LRF, razão 

pela qual se pode concluir que é possível a concessão de recomposição salarial nos 

limites da correção monetária, dentro do período de 180 dias anteriores às eleições.   

Nesse sentido, cito o  Acórdão 1216/19 – Tribunal de Contas do Paraná:  

A presente questão é respondida pela Uniformização de Jurisprudência n° 7, 
veiculada pelo Acórdão n° 827/07 do Tribunal Pleno:   

Ementa: Uniformização de Jurisprudência. Reajuste salarial em ano eleitoral 

- vedação prevista no art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/97. Orientações 
conflitantes do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no exercício de 2004, em 

consultas e na fixação do Calendário Eleitoral – vedação a ser considerada 
a partir de 1º de julho de 2004, para este exercício. Início da vedação a partir 

dos 180 dias anteriores ao pleito para os exercícios vindouros, conforme 
Resolução nº 22.252, de 20/06/2006, do TSE. Harmonização da vedação da 

lei eleitoral com a revisão salarial geral prevista no art. 37, X, da Constituição 
Federal – possibilidade de satisfação desta previsão constitucional no 

período de vedação, desde que observadas as seguintes condições: 
revisão segundo um índice de aferição oficial da inflação, aplicado 

indistintamente a todos os servidores, na data base fixada, abrangendo 
os doze meses precedentes, com efeitos financeiros imediatos.   

Portanto, verifica-se que a condição para a concessão de reajuste durante 
o período vedado pela Lei Eleitoral seria a revisão segundo o  

índice oficial de inflação.   

No mesmo sentido é o Acórdão n° 1024/2015 do Tribunal Pleno (consulta 
com força normativa):   

Como dito pela unidade técnica nenhum projeto de lei que conceda 
aumento aos servidores públicos, a não ser a mera recomposição da 
perda do poder aquisitivo em razão da inflação, no período que a lei 
determina, pois a Lei das eleições procura justamente impedir que se utilize 
a concessão de reajustes aos Servidores com fins eleitoreiros, conforme 
disposição expressa no artigo 73, inciso VIII da Lei 9.504/97.  

Apenas registra-se que, no choque entre a norma que determina essa 
equiparação com aquela que proíbe a concessão de aumentos reais em 

período de vedação eleitoral, de natureza transitória e com uma finalidade 
especial, deve prevalecer essa última, a fim de que se evite o uso indevido 

desse poder discricionário pelo Chefe do Poder Executivo, durante as 
eleições, com o intuito de obter vantagem indevida.   

Portanto, corroboro a resposta proposta pela Coordenadoria de Gestão 
Municipal à peça 21, nos seguintes termos:   

D) O aumento de salários acima do índice de inflação encontra óbice no art. 

73, VIII, da Lei das Eleições, mesmo quando destinado à recomposição da 
remuneração dos professores para o piso nacional. (g.n.)  
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Não obstante, transcrevo abaixo a Consulta 747.843, do TCE-MG5, a qual entende 

pela possibilidade de concessão de aumento nominal da remuneração nos 180 dias 

que antecedem as eleições, em que pese o entendimento ainda pela 

indispensabilidade da revisão geral anual:  

CONSULTA N. 747.843 RELATOR: CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO  

HAMILTON COELHO  

c) Período inflacionário a ser considerado na concessão da revisão geral 
anual  

Diante disso, levando em consideração a finalidade do instituto de manter o 

poder aquisitivo da moeda em face da inflação, entendo que a recomposição 
baseada em período inflacionário superior a um ano configura direito 

subjetivo do agente público destinatário da norma, consubstanciando 
verdadeiro poder-dever do Estado restabelecer o valor da remuneração e 
dos subsídios em razão das perdas inflacionárias.  

Ademais, o percentual de correção deve abarcar todo o período inflacionário 
em que não se promoveu a atualização da remuneração.  

[...]  

d) Prazo limite para a concessão da revisão geral anual à luz das normas 
da legislação eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal   

No que diz respeito ao prazo limite para a concessão da revisão geral anual 
previsto na legislação eleitoral e na Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF 

(Lei Complementar n. 101/00), impende analisar o que dispõem os diplomas 
legais pertinentes. A Lei n. 9.504/97, que estabelece normas para as 

eleições, estipula condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas  
eleitorais: [...]  

Depreende-se do comando supracitado que é lícita a revisão dos 
vencimentos dos servidores públicos no ano da eleição para a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo, sem nenhuma 
restrição temporal.   

Na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao se tratar do controle da despesa total 
com pessoal, é estabelecida a nulidade do ato de que resulte aumento de 

despesa expedido nos 180 dias antecedentes ao final de mandato do titular 

de Poder, verbis: [...]   

Observa-se que o dispositivo legal não consigna exceção à vedação imposta 
em seu texto. Não obstante, este Tribunal já teve oportunidade de se 

posicionar acerca do parágrafo único do art. 21 da LRF, em resposta à 

Consulta n. 751.530, de relatoria da Conselheira Adriene Andrade, apreciada 
na Sessão Plenária de 25/11/2009. Naquela assentada, ficou consignado 
que a vedação contida no mencionado dispositivo não é aplicável à 

revisão geral anual, havendo a relatora assim concluído seu parecer, 
aprovado por unanimidade:   

Respondo negativamente ao primeiro quesito formulado, sendo 
indevido o aumento real da remuneração dos professores do ensino 
fundamental, de forma a aplicar 60% das verbas repassadas pelo 
FUNDEB, se realizado no período de vedação eleitoral, qual seja, 
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nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores às eleições até a posse 
dos eleitos. Em caso de simples reajuste de remuneração, 
realizado apenas para efetivar a recomposição de perda salarial 
ocasionada pela desvalorização de moeda, entendo não haver tal 
impedimento. (grifei)   

                                                                                                                                                         
Importa reiterar que a norma estatuída no art. 37, X, da CR/88, garante 

reposição do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos e 

subsídio dos agentes políticos como direito subjetivo. Nesse diapasão, o 

parágrafo único do art. 21 da LRF deve ser interpretado à luz da norma 

constitucional em comento, sendo a única exegese com ela compatível a de 

que a limitação imposta pelo dispositivo legal não alcança a revisão geral 

anual a que fazem jus os aludidos agentes públicos.   

 

Nesse sentido é o entendimento do Professor Rodolfo Viana Pereira — 

Coordenador de Direito Eleitoral da Escola Superior de Advocacia da 
OAB/MG —, que, em artigo intitulado ―Limites e possibilidades da revisão 
da remuneração de servidores em ano eleitoral‖, assim pontuou:  

Assim, a partir de 180 dias da data da eleição até a posse dos 
eleitos, fica proibido qualquer aumento, decorrente de revisão 
geral, aos servidores públicos, superior à perda de seu poder 
aquisitivo prevista para o próprio ano da eleição. Nesses termos, 
se a proposta de aumento for superior à perda (prevista) do poder 
aquisitivo em 2010, por exemplo, o ato que o autorizar deveria ter 
sido completamente terminado antes de 6 de abril de 2010. 
Entretanto, se o aumento proposto for igual ou menor que a perda 
prevista, nada obstará a consecução do ato durante o período 
préeleitoral. (grifei)   

A indispensabilidade da realização da revisão geral anual é manifesta. E isso 

pode ser observado da leitura do art. 22 da LRF, que permite a sua 
concessão até mesmo se a despesa total com pessoal estiver acima do limite 
prudencial de 95% nela estabelecido. Veja-se:   

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.  

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:   

I — concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial 

ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista 
no inciso X do art. 37 da Constituição;  

Sobre o tema, esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro:   

Essa revisão não pode ser impedida pelo fato de estar o ente político 

no limite de despesa de pessoal previsto no artigo 169 da Constituição 
Federal. Em primeiro lugar, porque seria inaceitável que a aplicação 

de uma norma constitucional tivesse o condão de transformar outra, 
de igual nível, em letra morta. Em segundo lugar, porque a própria Lei 

de Responsabilidade Fiscal, em pelo menos duas normas, prevê a 
revisão anual como exceção ao cumprimento do limite de despesa: 
artigo 22, parágrafo único, I, e artigo 71.  
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Pelo exposto, a partir de uma interpretação sistemática das normas 

constitucionais e legais afetas à matéria, concluo que a unidade política 
poderá proceder à revisão geral anual, preceituada no inciso X do art. 37 da 

Constituição da República, em ano eleitoral, mesmo nos 180 dias que 
antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de Poder, 

perfilhando, pois, os posicionamentos mencionados neste parecer. Essa 
interpretação coaduna-se com a própria natureza jurídica do instituto — 

instrumento voltado à satisfação da irredutibilidade de vencimentos — por 
não ensejar, rigorosamente, aumento real na remuneração, mas 
recomposição do seu valor em face da inflação apurada no período.  

Cito, ainda, o entendimento consubstanciado na Consulta 11.533 – Tribunal de Conas 

do Estado de São Paulo, conforme noticiado pelo Conjur:  

Reajustes salariais para o funcionalismo público em ano eleitoral são lícitos, 
desde que sirvam exclusivamente para compensar a inflação do período. A 

tese foi estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em 
resposta a uma consulta feita pela Câmara Municipal de vereadores de 

Campinas sobre reajuste de funcionalismo público em ano de eleição. Como 
se tratou de questionamento em tese, e não de caso real e concreto, foi 
possível aos magistrados fazer a análise do mérito do pedido.  

Segundo o relator do processo, juiz André Lemos Jorge, ―o que a lei proíbe 
é que, no período compreendido entre 180 dias que antecedem o pleito até 

a posse dos eleitos, seja criado um aumento real no salário do 
funcionalismo‖. Para ele, ―é legítima e lícita a iniciativa legislativa que vise, 
exclusivamente, à revisão salarial‖.    

Desse modo, a possibilidade ou não de concessão da revisão está vinculada à 

natureza do aumento, ou seja, se real ou nominal, tendo em vista que a referida  

limitação encontra-se atrelada à variação inflacionária.  

 

Portanto, em síntese, deve-se concluir que, se limitados aos índices inflacionários, o 

ato de que resulte aumento de despesa consistente na revisão geral anual pode ter 

se iniciado antes ou após os 180 dias finais do mandato. Já no que se refere aos 

aumentos de despesa que superem a inflação (aumento real), o projeto de lei deve 

ser iniciado antes dos 180 dias que antecedem as eleições, embora possa ser 

concluído, ou seja, transformado em lei, dentro desse período.   

Por fim, destaco que as conclusões aqui expostas dizem respeito ao cenário ordinário, 

ou seja, sem levar em conta o atual contexto da pandemia causada pelo novo 

coronavírus.  A análise quanto à possibilidade ou não de concessão da revisão geral 

durante este período excepcional será realizada no próximo tópico. 

2.2.3 - Regras específicas relativas à pandemia do Sars-Cov-2  
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A Lei Complementar 173/2020 é a responsável pela regulamentação das questões 

específicas e temporárias decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O art. 8º 

proíbe diversas ações que acarretam despesa ao Poder Público entre a publicação 

da lei e 31/12/2021.  

Dessa forma, deve-se definir se a revisão geral anual nos limites da correção 

monetária da inflação está contida dentre as despesas acima mencionadas. 

Importante destacar que, conforme salientado no início desta fundamentação, o corpo 

técnico entende que não. 

A teor do que dispõe o art. 8º da supramencionada Lei Complementar, dos nove 

incisos que o compõem, sete versam expressamente sobre o controle pessoal da 

Administração Pública. Os demais tratam genericamente de despesas obrigatórias:  

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;  
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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. (grifei)  

Não há, como se vê, qualquer disposição explícita a respeito da revisão geral anual, 

ou, ainda, alguma nomenclatura que àquela remetida, tais como “recomposição”, 

“correção”, “atualização”, dentre outras. Levando-se em conta a existência de 

julgados do STF a respeito do tema, datados de poucos meses anteriores à edição 

da lei, constata-se que proibir a revisão geral anual não era intuito do legislador.  

O inciso I do art. 8º, por exemplo, é o que mais se aproxima da questão de 

remuneração de pessoal da ativa, vez que veda a concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração, a qualquer título, encampando o até aqui 

sustentado, principalmente ao se levar em conta que a Egrégia Suprema Corte, 

alguns meses antes, no bojo da ADI 3.968, estabeleceu a diferença entre reajuste e 

revisão, como se vê:  

2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por 
objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de 
determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas 
responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a 
revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder 
aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores 
públicos e agentes políticos de determinado ente federativo. […]  [ADI  

3.968, rel. min. Luiz Fux, j. 29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019.]  

(grifei) 

Em Estudo Sobre A Lei Complementar Nº 173/2020, também o TCE-RS: 

Também há óbice à concessão, a qualquer título, de aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração. Sobre tais vedações, há de se ter atenção 

com as expressões utilizadas na norma. Nesse ponto, cabe transcrever 

observação da Consultoria Técnica deste Tribunal:  

―Ainda, atente-se ao fato de que o dispositivo menciona 

inadvertidamente o termo ―reajuste‖, em relação ao qual há que se 
ter a devida cautela, vez que, sabidamente, este vocábulo assume 

contornos diversos conforme os critérios eleitos por seu intérprete. (...) 
Frise-se que, para o entendimento ora esposado, há estabelecerse a 

necessária distinção entre reajuste e aumento salarial, lembrando-se 
que este TCE já afirmou, alhures, que reajuste é a expressão atrelada 
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ao conceito de aumento real. Já a revisão geral trata da reposição da 
inflação.‖  

Noutro ponto, diz a já referida manifestação da Consultoria Técnica:   

―A conclusão que se impõe, então, da leitura acurada dos 

dispositivos citados da LC nº 173/2020, não obstante a utilização pelo 

legislador do termo ―reajuste‖ atrelado à inflação e não ao aumento 
real, é a que aponta sua intenção de permitir a revisão geral anual. 

Sem embargo do acima dito, uma observação que se deve fazer 

quanto à previsão do inciso X do art. 37 da Constituição Federal de 
1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº  

19/1998, diz com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, [...]‖  

(grifei)  

Não obstante, o inciso VIII, a contrario sensu, admite a adoção de medida que 

implique reajuste de despesa obrigatória nos níveis da variação da inflação medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que entendo ser 

aplicável às depesas de pessoal, em que pese a previsão do texto fazer menção 

apenas genérica às despesas obrigatórias. Explico:    

Inicialmente, deve-se observar que o mencionado inciso VIII remete ao art. 7º, IV, da 

Constituição da República, o qual dispõe a respeito do direito fundamental a um 

salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de 

sua família, razão pela qual evidencia-se a intenção do legislador de fazer com que a 

remuneração dos servidores acompanhe a inflação de bens e serviços, 

principalmente após as incertezas trazidas pelo novo coronavírus.   

Não obstante, nas exceções contidas nos parágrafos do aqui tratado art. 8º da LC 

173/2020, especificamente nos §§ 1º e 5º, constata-se que:   

Art. 8º. Omissis.  

[...]  

§ 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.  

[…]  

§ 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.  

Assim sendo, resta evidente que algumas condutas, proibidas em geral, quando 

relativas ao coronavírus, assim não o são. Quanto ao parágrafo 5º, por exemplo, este 
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trata especificamente de despesas com pessoal. O §1º, por sua vez, possui previsão 

genérica, o que se verifica no fato de que permite a criação de cargos que implique 

aumento de despesa (inciso II); a contratação de pessoal (inciso IV); a criação de 

despesa de caráter continuado (inciso VII); e o reajuste de despesa obrigatória acima 

da variação medida pelo IPCA (inciso VIII).  

As despesas com pessoal com outras mais amplas, ao serem previstas 

conjuntamente no §1º, autorizam os profissionais ligados ao combate da Covid-19 a 

receber reajuste da remuneração acima do IPCA, de modo que  “o inciso VIII do art. 

8º não se contrapõe às primeiras, mas é um gênero delas”, como bem salientado pela 

área técnica.  

Nesse sentido, a Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME do Ministério da Economia, a 

respeito da aplicabilidade do inciso VIII a questões remuneratórias:  

Em relação às proibições estabelecidas no inciso I (conceder, a qualquer  título, 

 vantagem,  aumento,  reajuste  ou  adequação  de 

remuneração), são excepcionalizadas duas situações:  

b. quando derivado de determinação legal anterior à calamidade pública.  

[...]  

8. Em relação ao item ―b‖ acima, entende-se que qualquer concessão 
derivada de determinação legal anterior à calamidade pública, desde 

que não seja alcançada pelos demais incisos do art. 8º, podem ser 
implantadas, ainda que impliquem aumento de despesa com pessoal. 

Encontra-se no rol dessas concessões, por exemplo, a concessão de 
retribuição por titulação, o incentivo à qualificação e a gratificação por 

qualificação, visto que os critérios para a sua concessão estão relacionados 

à comprovação de certificação ou titulação ou, ainda, ao cumprimento de 

requisitos técnicofuncionais, acadêmicos e organizacionais. Entende-se, 
ainda, que essas concessões não se enquadram no inciso VII do art. 8º 

(criar despesa obrigatória de caráter continuado), pois trata-se apenas da 
implantação de despesa prevista em Lei anterior à calamidade, e não de sua 
criação, e, também, não se enquadram no inciso VIII (adotar medida que 
implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da 

inflação), ainda que o valor individual a ser percebido supere a inflação 
do período, considerando que a despesa global não alcançará esse 
limite (grifei). 

Entendo, assim, nos termos do já exposto, que, bem como na regra geral, durante a 

vigência da LC 173/2020, ainda que entre a pandemia da Covid-19 e as eleições, é 

possível a concessão de revisão geral anual, nos limites da correção inflacionária, 

dentro dos 180 dias que antecedem as eleições. Por oportuno, a respeito da 

concessão da revisão, importa relembrar que esta é considerada discricionária, de 
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modo que devem os governantes apenas apresentarem justificativas anuais a 

respeito dos motivos de sua concessão ou não, na linha do que expôs o Recurso 

Extraordinário 585.089.  

A fim apenas de possibilitar a discussão em sentido contrário, sem, contudo, alterar a 

conclusão já exarada, transcrevo algumas opiniões em sentido contrário. O TCE-MT, 

ao homologar o Julgamento Singular Nº 518/RRO/2020, entendeu que o art. 8º, VIII, 

LC 173/2020 regula contratos, razão pela qual não se aplicaria às remunerações dos 

servidores:  

JULGAMENTO SINGULAR Nº 518/RRO/2020  

Pois bem. A revisão geral anual (RGA) possui o escopo de afastar a corrosão 
do poder aquisitivo do capital decorrente da inflação, estando prevista no 

artigo 37, X, da Constituição Federal brasileira, que estabelece que essa está 
―assegurada, sempre na mesma data e sem distinção de índices‖.  

 [...]  

Para a análise que ora se promove, infere-se, tanto da peça exordial do  

Órgão Ministerial quanto da justificação prévia do Presidente da Câmara  

Municipal, que a questão central se volta ao artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, isto é, se o seu inciso I veda a concessão de 

revisão geral anual até 31 de dezembro de 2021, nos termos defendidos 

pelo Parquet, ou se o inciso VIII conteria exceção à regra, de modo a 
possibilitar o pagamento de RGA, consoante argumentação da Unidade 
Fiscalizada.  

 [...]  

Para o Ministério Público de Contas, o inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020 veda todo e qualquer reajuste, aumento, 
vantagem ou adequação de remuneração dos servidores e membros de 
todos os órgãos e poderes da República, até 31 de dezembro de 2021, 
de modo que nessa proibição estaria incluída a revisão geral anual, pois 
referente a uma espécie de reajuste, a qual, se concedida, majoraria a 
despesa com pessoal.  

Ademais, o Parquet argumentou que a referida norma não ressalva a 
RGA prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal, momento em que 

efetuou uma comparação da redação do inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020 com o inciso I do parágrafo único do artigo 22 da 

Lei Complementar 101/2000, que trata das vedações impostas pela 
superação do limite prudencial dos gastos com pessoal, para sustentar que 

nessa última hipótese normativa o legislador excetuou expressamente a 
concessão de revisão.  

Com base nessa argumentação, discorreu que ―as exceções às regras 

devem ser expressas‖, sendo que, no caso do inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, essas se restringem às situações de ―reajustes, 

aumentos, vantagens ou adequações de remuneração derivados de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
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anterior à calamidade pública‖ (Grifo nosso). Frisou, ainda, que essa parte 

dispositiva se refere à norma especial, uma vez que cuida das vedações 
impostas ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado 

relacionadas à remuneração de servidores públicos até 31 de dezembro de 
2021.  

Para ratificar seu posicionamento, citou que uma das exceções à regra 

contida no dispositivo legal em tela se refere a promoções e progressões 
funcionais, visto que derivadas de determinação legal anterior à calamidade 

pública, consoante entendimento constante na Nota Técnica SEI 
20581/2020/ME.  

Outrossim, no que tange à redação do inciso VIII do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, considerou que essa se aplicaria às demais 
situações que não se referem à despesa com pessoal dos servidores 
públicos, visto que esta última já estaria regulada no inciso I do mesmo 
dispositivo legal. Para corroborar essa compreensão, mencionou a Súmula 
Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a vinculação ou 
indexação do salário mínimo como base de cálculo de vantagem do servidor 
público.  

Logo, para o Parquet, a concessão de qualquer aumento, ajuste, adequação, 

ou seja, alteração de gasto com pessoal de servidores ou membros de 

qualquer órgão ou Poder está vedada até 31 de dezembro de 2021, caso 
promovida após a calamidade pública proveniente da Covid-19.  

[...]  

Pois bem. Postas essas considerações, consigna-se que tramita no Supremo 
Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6447, que se 

insurge, por exemplo, contra o inciso I do artigo 8º da Lei Complementar 
173/2020, uma vez que, segundo o proponente, esse dispositivo vedaria o 
pagamento de revisão geral anual aos servidores públicos efetivos.  

Para a presente análise importa que, de leitura de documentos acostados 
aos autos da ADI citada, extrai-se informações encaminhadas por agentes 
políticos que participaram do processo legislativo que resultou no 
advento do diploma legal questionado, parte das quais se transcreve a 
seguir:  

II.1.3 – A Irredutibilidade Remuneratória e o Direito Adquirido  

53. Suscita ainda o Requerente a inconstitucionalidade do art. 8º da  

Lei Complementar nº 173, de 2020, por violação aos artigos 37, X e 
XV, e 5º, XXXVI, da CRFB/88, que garantem a irredutibilidade 

remuneratória dos servidores e a revisão geral anual.  

54. Apar de considerações sociológicas, sustenta que os incisos I a VI 

do art. 8º, supratranscritos, afrontam o art. 37, XV, segundo o qual 
―o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 

empregos públicos são irredutíveis‖, não se restringindo à 
irredutibilidade formal, mas alcançando também a irredutibilidade 

real.  

58. Não há falar-se, igualmente, em direito à revisão geral anual, 
porquanto, como já assentou o Supremo Tribunal Federal, ―O art. 37, 
X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a 
remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos 
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ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação 
apurada no período‖ (RE 565089/SP).  

59. A despeito de as normas questionadas não operarem 
qualquer ofensa a direitos adquiridos, porque não se está a tratar de 

direitos incorporados ao patrimônio de servidores, é importante firmar, 

para logo, a compreensão de que as ações de controle concentrado 
não constituem sede adequada para o revolvimento de fatos ou para 

o exame de casos concretos, sem o que não se torna viável a análise 
de alegações de ofensas à direitos adquiridos. Com efeito, ainda que 

houvesse alguma verossimilhança na alegação da Requerente, tal 
exame não poderia ser realizado em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade, circunstância que, por si só, dispensa maiores 
incursões de índole teórica para demonstrar que esta causa de pedir 

não merece sequer ser apreciada.  

 (INFORMAÇÕES  Nº  170/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU.  In:  

Processo ADI 6447, documento digital 48534/2020, Informação 
encaminhada pela Presidência da República)  

[...]  

Embora não se queira, aqui, discutir acerca da constitucionalidade do inciso 
I do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, o fato é que das informações 
acostadas aos autos da ADI 6447 pelo Senado Federal e pela 
Presidência da República não se infere qualquer justificativa de que a 
referida norma não se aplica aos casos de concessão de revisão geral 
anual à ocupantes de cargo público, ou mesmo de que o inciso VIII do 
dispositivo legal em tela consignaria exceção às vedações contidas na 
regra mencionada anteriormente.  

Ademais, não se tem conhecimento de deferimento de medida cautelar pelo  

Supremo Tribunal Federal que suspenda as disposições do artigo 8º da Lei 

Complementar 173/2020, até porque a ação direta de inconstitucionalidade 
versada ainda aguarda deliberação da Corte Constitucional.  

Posta essa questão, chega-se a outro ponto suscitado pelo Representante, 
relacionado ao artigo 73, VIII, da Lei 9.504/97, o qual dispõe que:  

[...]  

Embora seja evidente que o dispositivo legal supracitado veda apenas os 
casos que representem ganho real e que essa hipótese seria afastada se 

houvesse a constatação da incidência de percentual correspondente apenas 
à recomposição da remuneração, deve-se considerar, para a temática em 

tela, a inovação promovida pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que assim estabelece:  

 [...]  

Portanto, ao ponderar que a Resolução de Consulta 16/2016-TP desta 

Corte fixa o entendimento de que a revisão geral anual impacta 
diretamente no aumento do gasto com pessoal, depreende-se, em tese, 

a incidência do inciso II do artigo 21 da Lei Complementar 101/2000 ao 
caso em voga, até porque, como já demonstrado acima, parte da 

recomposição representa, a princípio, ganho real, o que conduz à 
caracterização da irregularidade das despesas porventura provenientes da 

Lei 6.548, de 06 de julho de 2020, fulminando, assim, com a possibilidade de 
não acolhimento da tutelar de urgência.  
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Isso pois, em que pese os prazos das eleições municipais tenham sido 

modificados, nos termos da Emenda Constitucional 107/2020, verifica-se que 
mesmo assim está inobservado o limite temporal de cento e oitenta dias para 

o término do mandato dos vereadores da atual legislatura da Câmara 
Municipal de Cuiabá, quando da consideração da data do diploma legal 

municipal, o que recai na hipótese normativa supramencionada, de modo 
que, a priori, assiste razão ao Parquet quanto à provável ocorrência de 

irregularidade.  

 (grifei) 

Ainda, a Procuradoria do Pará emitiu a Nota Técnica Nº 000076/2020PGE1, por meio 

da qual realizou estudo sobre a LC 173/2020, e opinou pela proibição da concessão 

de revisão geral anual enquanto durar a pandemia:  

B) ART. 8º DA LC 173/2020 - PROIBIÇÕES ATÉ 31.12.2021 AOS 
ENTES AFETADOS PELA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA 
PANDEMIA DA COVID-19  

[...]  

B.1) PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO, A QUALQUER TITULO, DE 

VANTAGEM, AUMENTO, REAJUSTE OU ADEQUAÇÃO DE 
REMUNERAÇÃO   

É oportuno esclarecer que a vedação amplamente estabelecida na norma 

alcança, inclusive, a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88, 

a cujo respeito o STF já firmou a seguinte tese (Tema 0019): ―O não 

encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos 
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera 

direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se 
pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não 

propôs a revisão‖.4 A exceção diz respeito ao cumprimento de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 
pública, cujos estritos termos deverão ser observados pela Administração.  

No mesmo sentido o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, enquanto 

o PL 39/2020 ainda aguardava sanção presidencial:   

PARECER IBAM 1145/2020  

O quadro legal, no entanto, mudará substancialmente caso seja sancionado 
o texto do PRP (sic) 39/2020, o que provavelmente ocorrerá nos próximos 
dias.  

Isso porque o 8º, IV do PRP 39/2020, que é norma de vigência temporária, é 
muito claro ao estender a vedação “a qualquer título, vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares” (grifo nosso). Portanto, 

compreende-se incluído no dispositivo em comento a vedação à revisão 
geral anual, até 31 de dezembro de 2021, uma vez que a expressão ―a 
qualquer título‖ abrange modalidade de aumento nominal de remuneração.  

                                                
1 Disponível em http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/notas/nt_lcf_173_202002000768.pdf. 

Acesso em 09/11/2020.  
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[...]  

Assim, em vista da presunção de constitucionalidade das leis de da redação 

abrangente do art. 8º, I, caso venha a vigorar o dispositivo da proposição em 
comento, não haverá segurança jurídica na concessão de revisão geral 

anual. Corrobora o entendimento as decisões mencionadas do STF, que vem 
tendendo à compreensão de que não há um direito subjetivo à revisão geral 

anual dos servidores, de aplicabilidade direta e imediata, que decorre 
diretamente da Constituição. O direito do art. 37, X, da CRFB existe, portanto, 

como norma constitucional de eficácia limitada, que depende do atendimento 
de diversas exigências infralegais para que se aperfeiçoe.  

Conclui-se, assim, que após a entrada em vigor da lei complementar que 
resultará da sanção do Projeto de Lei Complementar nº 39/2020, caso 

concretizada, não será viável a revisão geral anual dos vencimentos dos 
servidores em vista do disposto no art. 8º, I, do ato normativo, até o dia 31 

de dezembro de 2021. No presente momento, entretanto, a revisão é viável, 
devendo, no entanto, se prestar somente à recomposição das perdas 

inflacionárias no ano de eleição, sob pena de incorrerem os responsáveis 
pela aprovação em infração eleitoral prevista no art. 73, inciso VIII, da Lei nº 
9.604/1997.  

Ressalto, novamente, que as manifestações acima colacionadas possuem o intuito, 

tão somente, de registrar as opiniões contrárias, sem, contudo, interferir na conclusão 

já exposta por este Relator, qual seja, a de ser possível a concessão de revisão geral 

anual, nos limites da correção inflacionária, dentro dos 180 dias que antecedem as 

eleições, tanto em contexto ordinário, quanto no atual cenário de pandemia causada 

pelo novo coronavírus. 

Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da Área Técnica, VOTO por que 

seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do Tribunal 

de Contas reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

 

1. CONHECER a presente Consulta, tendo em vista a presença dos requisitos de 

admissibilidade previstos nos artigos 122, §§1º e 2º, da Lei Complementar 621/2012; 

e 233, §§1º e 2º do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

2. RESPONDER a presente consulta, no mérito, nos seguintes termos: 

2.1 É possível a concessão de revisão geral anual que vise recompor o 

poder aquisitivo das remunerações dos servidores públicos nos limites da 

variação da inflação dentro dos 180 dias que antecedem as eleições, tanto 

em circunstâncias ordinárias quanto durante a pandemia.  
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2.2 Se o valor da recomposição estiver dentro do limite da variação da 

inflação, é irrelevante a data de início e término do processo legislativo que 

concede a revisão geral anual.  

2.3 Se o valor da recomposição superar a variação da inflação, somente é 

possível a concessão de revisão geral anual no último ano do mandato se 

a iniciativa do projeto de lei for enviada ao Legislativo antes dos últimos 180 

dias do fim do mandato, em circunstâncias ordinárias.  

2.4 Não é possível a concessão de revisão geral anual acima da variação 

da inflação durante a calamidade pública decorrente da pandemia do Sars-

Cov-2, exceto para as medidas de combate à calamidade pública, na forma 

do art. 8º, §1º, LC 173/2020.  

3. REVISAR o Parecer em Consulta TC 46/2004, para adequação da premissa não 

subsistente, na forma do art. 238, da Res. TC 261/2013.   

4. DAR CIÊNCIA ao consulente; 

5. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos. 

 
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

 

 

 

 

VOTO VISTA 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN: 

  

I RELATÓRIO 

Conforme se depreende da apreciação e do julgamento iniciado na 47ª Sessão 

Ordinária do Plenário, realizado em 08/12/2020 sob a modalidade presencial por 

videoconferência, a presente consulta foi formulada pelo então prefeito do Município 

de Santa Leopoldina, senhor Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, que indagou a respeito 

da vedação contida no inciso II do art. 21 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 
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2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especificamente sobre a possibilidade de 

recomposição salarial conforme correção monetária a ocorrer dentro do período de 

180 (cento e oitenta) dias que antecedem ao fim do mandato do chefe do Poder, nos 

seguintes termos (petição inicial 01010/2020-2 – peça 02): 

[...] 

A respeito da vedação contida no Inc. II, Art. 21 da LRF, com a redação dada 
pela LC 173/2020, PODE O MUNICÍPIO conceder recomposição salarial nos 
limites da correção monetária do exercício anterior, dentro do período de 180 
(cento e oitenta) dias antecedentes ao final do mandato, tendo em vista a 
tempestividade da inauguração do processo de concessão, suspenso devido 
as incertezas de natureza econômicas e financeira motivadas pela pandemia 
causada pelo Novo Coronavírus? 

[...] 

Fundamentando a consulta, foi trazido o Parecer Jurídico 00008/2020-2 (peça 3), 

proferido pela Advocacia Geral do Município, no qual se posiciona pela 

“impossibilidade de formalizar o ato de concessão de recomposição salarial dos 

servidores no período vedado”. 

Instruído o feito, o conselheiro relator manifestou-se pela sua admissibilidade 

(Despacho 034805/2020-1 – peça 04), tendo, em seguida, o Núcleo de Jurisprudência 

e Súmula (NJS) indicado os Pareceres em Consulta 046/2004 e 010/2011, nos quais 

se aponta a possibilidade condicionada de concessão de revisão geral anual nos 180 

dias que antecedem ao término do mandato, como segue (Estudo Técnico de 

Jurisprudência 00039/2020-8 – peça 5): 

[...] 

3 – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, nos termos do art.445, III, do RITCEES, após 
consulta ao sistema de jurisprudência desta Corte de Contas, informa - se  
que foi possível identificar a existência de deliberações sobre 
questionamentos suscitados na presente consulta, quais sejam, os 
Pareceres em Consulta TC - 046/2004 e TC - 010/2011, os quais entendem 
pela possibilidade da concessão de revisão geral anual mesmo no no 
período de 180 dias anteriores ao término do mandato do Chefe do 
Poder, desde que , como foi reforçado nesse último parecer, observados os 
limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 do 
mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF. 

[...] 

Quanto ao mérito da consulta, o voto do conselheiro relator corroborou a manifestação 

do Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas (NRC), para propor o 
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seguinte entendimento em resposta à consulta (Instrução Técnica de Consulta 

00044/2020-9 e Voto do Relator 04271/2020-9 - peças 06 e 12): 

[...] 

PARECER EM CONSULTA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do 
Tribunal de Contas reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

1. CONHECER a presente Consulta, tendo em vista a presença dos 
requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 122, §§1º e 2º, da Lei 
Complementar 621/2012; e 233, §§1º e 2º do Regimento Interno desta Corte 
de Contas; 

2. RESPONDER a presente consulta, no mérito, nos seguintes termos: 

2.1 É possível a concessão de revisão geral anual que vise recompor 
o poder aquisitivo das remunerações dos servidores públicos nos 
limites da variação da inflação dentro dos 180 dias que antecedem as 
eleições, tanto em circunstâncias ordinárias quanto durante a 
pandemia.  

2.2 Se o valor da recomposição estiver dentro do limite da variação da 
inflação, é irrelevante a data de início e término do processo legislativo 
que concede a revisão geral anual.  

2.3 Se o valor da recomposição superar a variação da inflação, 
somente é possível a concessão de revisão geral anual no último ano 
do mandato se a iniciativa do projeto de lei for enviada ao Legislativo 
antes dos últimos 180 dias do fim do mandato, em circunstâncias 
ordinárias.  

2.4 Não é possível a concessão de revisão geral anual acima da 
variação da inflação durante a calamidade pública decorrente da 
pandemia do Sars-Cov-2, exceto para as medidas de combate à 
calamidade pública, na forma do art. 8º, §1º, LC 173/2020.  

3. REVISAR o Parecer em Consulta TC 46/2004, para adequação da 
premissa não subsistente, na forma do art. 238, da Res. TC 261/2013.   

4. DAR CIÊNCIA ao consulente; 

5. Após os trâmites regimentais, ARQUIVAR os autos. 

Por fim, cabe mencionar o entendimento divergente trazido pelo Ministério Público 

junto a este Tribunal que sustentou, em situações ordinárias, a possibilidade de 

revisão geral anual no período de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o término 

do mandato, mas não durante a pandemia em razão do disposto no art. 8º, da Lei 

Complementar 173, de 27 de maio de 2020 (Parecer do MPC 03743/2020-9 – peça 

10). 
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II FUNDAMENTOS 

Primeiramente, adianto minha anuência às manifestações prévias pelo conhecimento 

do feito, já que foram satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade. Porém, quanto 

ao mérito do que se questiona, entendo de maneira diversa do que se defendeu até 

agora tanto na instrução técnica e no voto do conselheiro relator como no parecer 

ministerial. 

De início, importa reforçar que a consulta, destinando-se a sanar dúvidas em torno da 

aplicação de dispositivos legais e regulamentares, tendo caráter normativo e 

constituindo-se em prejulgamento da tese (art. 1º, XXIV e art. 122, caput e § 4º, da LC 

621/2012), deve revelar conteúdo exato, preciso sobre a interpretação e o alcance 

das normas, não sendo aceitável que contenha ponderações alternativas, tampouco 

contraditórias. 

Partindo dessa premissa, vê-se que a dúvida reside, objetivamente, em se indicar a 

possibilidade ou não de concessão de revisão salarial, dentro do período de 180 dias 

que antecedem o término do mandato (e não das eleições). 

Para tanto, deve-se adotar como ponto de partida o disposto no artigo 21, da Lei 

Complementar 101, de 4 de maio de 2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que, 

mesmo tendo sido recentemente alterado pela Lei Complementar 173, de 27 de maio 

de 2020, já continha dispositivo idêntico em sua redação original, tendo sido a regra 

tão somente deslocada do seu parágrafo único para passar a constar do inciso II, 

como segue: 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto 
no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; 

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal 
inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido 
no art. 20. 

Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art7
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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; e        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo;   (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

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;  (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 

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;  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

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:  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

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 (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

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.  (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:  (Incluído pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020) 

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou 
reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e (Incluído pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020) 

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos 
Poderes referidos no art. 20.  (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 

§ 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.  (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

Por ocasião das alterações promovidas pela Lei Complementar 173/2020, foram 

também reguladas outras hipóteses de nulidade do ato do qual resulte aumento de 

despesa com pessoal e que passaram a constar dos incisos I, III e IV e dos parágrafos 

1º e 2º do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Sendo certo que a regra em discussão, ora situada no inciso II, já constava do 

parágrafo único do dispositivo, é plenamente cabível aproveitar a jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça (STJ) construída por duas décadas sobre o tema. Chamo 

atenção para os trechos em destaque: 

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, 18, 19 E 
21 DA LEI N. 101/00. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 
N. 283 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 
N. 83 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA 
CONDUTA DOS AGENTES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 

I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido liminar, ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul por ato de improbidade 
administrativa. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No 
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. 

II - O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nos 
enunciados das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e no 
enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

III - Os recorrentes alegam violação dos arts. 12, 18, 19 e 21 da Lei n. 101/00, 
insurgindo-se contra a tipificação de suas condutas como ato de improbidade 
administrativa. Afirmam que o ato estava revestido de legalidade, bem assim 
que o aumento do subsídio dos agentes políticos se deu nos termos da 
legislação. 

IV - Com relação à suposta ofensa aos arts. 12, 18 e 19 da Lei n. 101/00, 
observa-se que não houve clara exposição das razões pelas quais o acórdão 
teria afrontado cada um dos artigos indicados como violados, o que impede 
o conhecimento do recurso especial por fundamentação deficiente, 
considerando o teor da Súmula n. 284 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível 
o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir 
a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, seguem alguns 
precedentes desta Corte: AgInt no AREsp n. 704.489/SP, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgInt no 
AREsp n. 1.209.958/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 
julgado em 22/5/2018, DJe 28/6/2018; AgInt no AREsp n. 1.256.777/SP, Rel. 
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018) 

V - Além disso, quanto à violação do art. 21 da Lei n. 101/00, houve 
incompleto enfrentamento das razões de decidir do acórdão prolatado pelo 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Enquanto a decisão proferida pelo 
Tribunal a quo pautou-se no disposto no parágrafo único do art. 21 da Lei n. 
101/00, em ordem a reconhecer a ilegalidade das leis municipais aprovadas, 
os recorrentes limitaram-se a discutir a ofensa ao inciso I do art. 21 da Lei n. 
101/00, deixando de impugnar a interpretação dada ao parágrafo único. 

VI - Ora, se a função institucional do Superior Tribunal de Justiça é assegurar 
uniformidade à interpretação da lei federal, não há como sindicar eventual 
apreciação equivocada da regra legal pelo Tribunal de Justiça quando os 
recorrentes deixam de expor os vícios interpretativos em que teria incorrido a 
decisão impugnada. Ao impugnar disposição legal que não subsidiou o 
julgamento impugnado, os recorrentes, a um só tempo, alijaram o Superior 
Tribunal da sua função central e mantiveram incólume fundamento suficiente 
para a preservação da decisão questionada. 
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VII - Incide, pois, a Súmula n. 283 do STF, aplicável por analogia aos recursos 
especiais, cujo enunciado é o seguinte: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 

VIII - Oportuno salientar que a aplicação analógica da Súmula n. 283 ao 
recurso especial é entendimento pacífico nesta Corte. Veja-se: REsp n. 
1.642.686/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
14/3/2017, DJe 20/4/2017. 

IX - A matéria de mérito ventilada no especial já foi enfrentada nesta 
Corte, a qual, na ocasião, assentou a aplicabilidade da limitação 
temporal prevista no parágrafo único do art. 21 da Lei n. 101/00 também 
para aumento de subsídio de agente político a ser implantado no 
mandato subsequente ao da aprovação da lei. Nesse sentido: REsp n. 
1.170.241/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 2/12/2010, DJe 14/12/2010. 

X - Os precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados nas razões 
do especial não tratam de situação similar a dos presentes autos, na medida 
em que neles, aparentemente, não se dispensou o respeito ao prazo de 180 
dias para aumento do subsídio. 

XI - O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 
Superior Tribunal, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 
Incide, in casu, a orientação fixada na Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece 
do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Referida orientação é 
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105 III da 
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp n. 1.186.889/DF, 
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2/6/2010. 

XII - O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar a existência do elemento 
subjetivo na conduta dos agentes. 

XIII - A alteração das conclusões firmadas pelas instâncias inferiores somente 
poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o 
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 

XIV - Agravo interno improvido. 

(AgInt no AREsp 1365442/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA 
"A". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSIDERADO 
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO. 
APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE 
ATO NORMATIVO QUE RESULTOU NO AUMENTO DE DESPESA COM 
PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO 
TITULAR DO RESPECTIVO PODER. 

1. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "a" do permissivo 
constitucional no que tange à sustentada falta de adequação da ação civil 
pública para veicular o pedido formulado na inicial. A ausência de indicação 
do dispositivo considerado violado atrai a aplicação analógica da Súmula n. 
284 do STF. 
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2. Quanto ao apontado desrespeito ao art. 21, parágrafo único, da Lei 
Complementar n. 101/00, sob o aspecto (i) da aludida possibilidade de, com 
base no citado dispositivo, haver aumento de despesas com pessoal no 
período cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, bem como (ii) do 
argumento de que, no presente caso, a fixação dos subsídios dos agentes 
políticos deu-se em harmonia com o orçamento e aquém dos limites impostos 
pela lei, a análise de tal questão importaria rever a premissa de fato fixada 
pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-probatório 
constante dos autos, o que é vedado aos membros do Superior Tribunal de 
Justiça por sua Súmula n. 7. 

3. No mais, note-se que a LC n. 101/00 é expressa ao vedar a mera 
expedição, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com 
pessoal. 

4. Nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá na 
próxima gestão e, por isso mesmo, não procede o argumento de que o 
novo subsídio "só foi implantado no mandato subsequente, não no 
período vedado pela lei". Em verdade, entender o contrário resultaria em 
deixar à míngua de eficácia o art. 21, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos e de 
corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na 
próxima gestão. 

5. E mais: tampouco interessa se o ato importa em aumento de verba 
paga a título de subsídio de agente político, já que a lei de 
responsabilidade fiscal não distingue a espécie de alteração no erário 
público, basta que, com a edição do ato normativo, haja exasperação do 
gasto público com o pessoal ativo e inativo do ente público. Em outros 
termos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em respeito ao artigo 163, 
incisos I, II, III e IV, e ao artigo 169 da Constituição Federal, visando uma 
gestão fiscal responsável, endereça-se indistintamente a todos os 
titulares de órgão ou poder, agentes políticos ou servidores públicos, 
conforme se infere do artigo 1º, §1 e 2º da lei referida. 

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 

(REsp 1170241/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010)  

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 41/2002. READAPTAÇÃO DE 
VANTAGENS NOS TRÊS ÚLTIMOS MESES DO MANDATO ELETIVO. 
MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-FAMÍLIA. AUMENTO DE DESPESA COM 
PESSOAL. OFENSA À LEI ELEITORAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL. 

1. A Lei Complementar Estadual nº 41/2002, publicada antes de dois 
meses e dezessete dias das eleições estaduais, ao criar nova forma de 
cálculo do auxílio-família, implicou em aumento de despesa com 
pessoal, de modo a malferir o disposto no art. 73, inc. V, da Lei Eleitoral 
(Lei nº 9.504/97) e no art. 21, par. único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2002). 

2. Recurso ordinário improvido. 

(RMS 19.360/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 30/11/2009) 
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RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 
PÚBLICO ESTATUTÁRIO - CONCESSÃO DE VANTAGEM NO PERÍODO 
CORRESPONDENTE AOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AS 
ELEIÇÕES - NULIDADE DO ATO - ART. 21, § ÚNICO, LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA - 
LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

1. É nulo o ato que cria ou majora vantagem pecuniária no período 
correspondente aos três meses que antecedem as eleições. Inteligência 
do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 
Precedentes. 

2. É legítimo o exercício do poder de autotutela, quando o ato praticado pela 
Administração Pública implica em ofensa a ordem jurídica. Súmula 473 STF. 
Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade 
pública. 

3. Ausência de direito adquirido à permanência de regime remuneratório de 
servidor público estatutário. 

4. Recurso improvido. 

(RMS 18.817/PR, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado 
em 18/08/2005, DJ 19/12/2005, p. 471) 

[g.n.] 

Como visto, o período delimitado pela regra fiscal impede que haja expedição de ato 

(tenha ou não efeitos imediatos) que majore as despesas com pessoal, seja a qual 

título for. 

Além disso, se por qualquer razão o processo normativo ou legislativo do qual resulta 

o aumento da despesa com pessoal, ainda que anteriormente iniciado, não foi 

finalizado antes dos 180 dias que antecedem ao término do mandato, esse ato é 

indubitavelmente nulo de pleno direito, pois esta é a regra claramente definida pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), seja na redação original do parágrafo único do 

art. 21, seja na atual constante do inciso II, consoante a interpretação dada no âmbito 

dos Tribunais Superiores, como demonstrado. 

Assim, é certo que o limite temporal está objetivamente fixado na LRF, qual seja: os 

últimos 180 dias do mandato eletivo do titular dos Poderes de que trata o art. 20. 

De igual modo, é importante reforçar que também é desnecessário discutir a natureza 

da verba, parcela, auxílio, vantagem, subsídio ou vencimento concedido ou alterado, 

inclusive se a alteração é feita por reajuste, revisão, recomposição, reestruturação de 

carreira ou sob qualquer outro título ou pretexto, pois na verdade o que se veda – 

antes no parágrafo único e atualmente no inciso II do art. 21 da LRF – é a expedição 
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de ato do qual resulte aumento de despesa com pessoal após o dia 04.07 do último 

ano de mandato, sob pena de absoluta nulidade. 

Portanto, o marco temporal a ser considerado para a expedição do ato em questão, 

inclusive com sua publicação que é quando de aperfeiçoa2, é 04.07 do último ano do 

mandato, sendo irrelevante conhecer quando se deu o início do respectivo 

procedimento ou do processo normativo do qual deriva, tampouco as razões de 

eventual morosidade ou atraso em sua tramitação. 

Da mesma forma, não se mostra razoável flexibilizar a regra fiscal a partir do 

comparativo e da argumentação em torno da legislação eleitoral, com a qual se 

afirmou haver alguma convergência, o que não pode prosperar. 

Entendo que se tratam de normas cuja aplicabilidade está adstrita a esferas 

completamente distintas e que inclusive contém critérios temporais não coincidentes 

(180 dias anteriores ao término do mandato / 180 dias anteriores à eleição até a posse 

dos eleitos3), não havendo razão lógica ou jurídica para que sejam interpretadas 

                                                
2 O ato administrativo, como de resto todo ato jurídico, tem na sua publicação o início de sua 
existência no mundo jurídico, irradiando, a partir de então, seus legais efeitos, produzindo, 
assim, direitos e deveres (Ag. Reg. no ROMS n° 15.350-DF, rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª 
Turma do STJ, DJU de 08.09.2003, p. 367). 

A publicação, além dos efeitos próprios, confere ampla eficácia ao ato administrativo. Portanto, afigura-
se razoável que o termo a quo da contagem do prazo de validade do certame seja a publicação da 
homologação do concurso, em estrita observância ao princípio da publicidade dos atos administrativos, 
insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes (Embargos Declaratórios no RMS n° 
21.297-PR, rel. Min. OG Fernandes, 6ª Turma do STJ, DJe de 14.11.2011). 

O argumento de que o posterior ato administrativo que teria determinado a reintegração do impetrante 
careceria de necessidade de publicação para surtir efeitos não encontra embasamento legal. A 
publicidade dos atos administrativos é princípio de legitimidade e moralidade administrativa que se 
impõe tanto à Administração direta como à indireta, porque ambos gerem bens e dinheiros públicos 
cuja guarda e aplicação todos devem conhecer e controlar. A publicação é requisito de vigência e 
eficácia dos atos administrativos (ROMS n° 2012/0258644-3, rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma do 
STJ, DJe de 05.02.2016). 

Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade necessária não só 
deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõem a invalidação por falta desse requisito de 
eficácia e moralidade.  E sem publicação não fluem os prazos para impugnação administrativa ou 
anulação judicial, quer o de decadência para impetração de mandado de segurança (120 dias da 
publicação), quer os de prescrição da ação cabível (REsp n° 1.293.378-RN, rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, 1ª Turma do STJ, DJe de 05.02.2013). No mesmo sentido: Embargos Declaratórios no Ag. 
Regimental no Agravo em REsp n° 245.516-MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma do STJ, DJe de 
09.05.2013. 
3 0000461-79.2012.6.24.0064 - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 46179 - 

GASPAR – SC - Acórdão de 16/06/2014 - Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva - Publicação: DJE 
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 145, Data 07/08/2014, Página 164. 
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conjuntamente, tampouco para que prevaleça a regra especial da legislação eleitoral 

que, sendo datada de 1997, é inclusive anterior à regra fiscal, advinda no ano 2000 e 

reafirmada em 2020. 

Alega-se que a regra eleitoral, ao vedar apenas a revisão geral excedente à perda do 

poder aquisitivo e trata-la como conduta tendente a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos em pleitos eleitorais – o que compete à Justiça 

Eleitoral apreciar e prestar orientações4 - autorizaria a inobservância dos ditames da 

legislação fiscal, a qual contém espectro semântico muito mais amplo e foi reafirmado 

pela recente alteração legislativa promovido pela LC 173/2020. 

Assim, resguardadas as respectivas searas de aplicação, o que se tem é a vedação 

pela LRF, sob pena de absoluta nulidade, da expedição de ato do qual resulte 

aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o término do mandato 

eletivo, voltando-se tal regra, portanto, ao equilíbrio intertemporal das contas públicas, 

de modo que não é cabível perquirir sobre questões paralelas afetas à disputa 

eleitoral, até porque a regra fiscal se aplica também ao gestor até o fim do seu 

mandato, mesmo quando já se sabe ter sido reeleito (art. 21, § 1º , I, da LRF).   

O aspecto eleitoral foi um dos fundamentos trazidos para embasar a orientação dada 

no Parecer em Consulta 46/20045, quando, outrora, esta Corte reconheceu a 

possibilidade de recomposição salarial, dentro dos índices de correção, mesmo nos 

180 dias anteriores ao término do mandato, o que não pode mais persistir, inclusive 

em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que 

                                                
4 Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
[...] 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos 
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a 
partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 
5 PARECER/CONSULTA TC-046/2004 
PROCESSO - TC-5009/2004 
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
ASSUNTO – CONSULTA 

REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS - REGRA DO 
ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OBRIGATORIEDADE IMPOSTA 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998 - LEIS 
INFRACONSTITUCIONAIS NÃO CRIAM, E NEM PODEM CRIAR, OBSTÁCULOS A TAL 
DIREITO. 
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esclareceu não haver obrigatoriedade ou um dever legal específico da Administração 

em conceder revisão geral anual, contrariamente ao que antes se vislumbrava para 

defender entendimento diverso6. Por esse motivo inclusive, como bem alertado pelo 

NRC, o Parecer em Consulta 46/2004 está amparado em premissa não mais 

subsistente e deve ser revogado nesta oportunidade. 

Já mais alinhado ao entendimento de que não compete a esta Corte de Contas 

avançar sobre a apreciação da legislação eleitoral, o Parecer em Consulta 10/20117 

deixou, por sua vez, de apreciar questionamentos feitos sob tal prisma, respondendo 

em parte às questões colocadas quanto à possibilidade de reajuste decorrente do 

aumento do valor do salário mínimo, mas reconhecendo a possibilidade de expedição 

de ato constitutivo de direito a reajuste ou vantagem, mesmo no período 

expressamente vedado, ainda apoiado na visão da indispensabilidade da revisão, 

razão pela qual merece ser parcialmente revogado (item b), mantendo-se tão somente 

a orientação quanto ao item “a”, que trata da atualização do salário mínimo8. 

                                                
6 Conforme já assentado na ITC 00044/2020-3, o STF, ao apreciar o RE 585.089, firmou 
entendimento pela não obrigatoriedade da concessão de revisão geral anual, aduzindo que o 
art. 37, inciso X, da Constituição Federal não estabelece um dever específico de que a 
remuneração de agentes públicos seja objeto de revisões anuais. 

7 PROCESSO - TC-4810/2008 
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
ASSUNTO – CONSULTA 

QUANTO AO ITEM 1 - NÃO CONHECIMENTO DA CONSULTA – AFASTADA A QUESTÃO 
AFETA À MATÉRIA ELEITORAL ANTE A INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS - 
QUANTO AO ITEM 2 - PODE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POR LEI PRÓPRIA, 
CONCEDER AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO DEFINIDO POR LEI NACIONAL AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, MESMO QUE EXTRAPOLE OS LIMITES DA LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL DEVENDO SER ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS 
DEFINIDAS NO ARTIGO 169, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AOS 
SERVIDORES QUE RECEBAM MAIS DO QUE O SALÁRIO MÍNIMO, MEDIANTE LEI 
PRÓPRIA, É POSSÍVEL CONCEDER REAJUSTE QUE PROPORCIONE A ATUALIZAÇÃO 
DO RESPECTIVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, MESMO NO PERÍODO DE 180 DIAS 
ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO DO CHEFE DO PODER, DESDE QUE 
OBSERVADOS OS LIMITES PREVISTOS NOS ARTIGOS 16 E 20, DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL, BEM COMO O ESTABELECIDO NO ARTIGO 169, §1º, DA 
CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL. 

8 [...] 
IV CONCLUSÃO - Por todo o exposto, opina-se no sentido de que seja conhecida a presente 
consulta somente quanto ao seu item 2, exceto quanto à questão atinente à legislação 
eleitoral, que não diz respeito à esfera de competência desta Corte de Contas. Quanto ao 
mérito, com base nos princípios da harmonia (concordância prática), da razoabilidade e da 
proporcionalidade, sugere-se que: a) é possível conceder aos servidores públicos municipais, 
por lei própria, o aumento do salário mínimo definido por lei nacional, mesmo que isso 
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Mais uma vez, para o deslinde da presente consulta, considerando-se que a revisão 

geral anual não é medida obrigatória, como esclarecido pelo STF, não significando 

portanto um dever legal da Administração Pública, parece-nos que pouco importa se 

o aumento das despesas com pessoal a que se refere o art. 21, II, da LRF tenha se 

dado ou não por recomposição de perdas inflacionárias, quando o que se busca 

resguardar, na verdade, é o equilíbrio intertemporal das contas públicas, através da 

blindagem dos gastos com pessoal, que historicamente consomem a maior fatia do 

orçamento público. 

Aliás, é importante que se diga que os precedentes favoráveis à outra tese, utilizados 

na ITC 00044/2020-9 e reverberados no voto do conselheiro relator, são anteriores ao 

recente entendimento assentado pelo STF e, assim como o Parecer em Consulta 

46/2004, baseiam-se na antiga e desatualizada premissa da indispensabilidade da 

revisão geral anual, de modo que agora devem ser revisitados com cautela, à luz do 

que decidiu o STF no RE 585.089. 

Mas ainda há outros pontos que precisam ser abordados, ainda que não sejam o cerne 

da discussão aqui travada. 

É que, mesmo em períodos fora dos 180 dias que antecedem ao término do mandato 

eletivo do titular dos Poderes de que trata o art. 20, a expedição de qualquer ato 

constitutivo de direitos do qual resulte aumento de despesa com pessoal deve, ainda, 

atender ao disposto nos artigos 16 e 17, da LRF, no art. 37, XIII e art. 169, §1º, da 

Constituição Federal e ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 

pessoal inativo, sendo igualmente vedado que preveja parcelas a serem 

implementadas após o término do mandato. É o que se extrai da interpretação 

sistemática dos incisos e parágrafos do art. 21, da LRF, que revelam a importância de 

                                                
extrapole os limites da LRF, devendo ser adotadas as providências definidas no art. 169, §§ 
3º e 4º, da CF, para que tais sejam observados; b) é possível conceder aos servidores 
públicos municipais que recebam mais do que o salário mínimo, por lei própria, reajuste 
que proporcione a atualização do respectivo plano de cargos e salários, mesmo no 
período de 180 dias anteriores ao término do mandato do Chefe do Poder, desde que 
observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no art. 16 
do mesmo diploma legal e no art.169, § 1º, da CF. 

[...] 
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não se deixar passar em branco esse contexto que, em todo o caso, deverá ser 

observado pelos gestores públicos. 

Dito isso, resta, por fim, mencionar, além da regra geral até aqui abordada, o cenário 

excepcional provocado pela pandemia de Covid-19 e as regras transitórias que foram 

disciplinadas pela Lei Complementar 173/2020. 

De acordo com o que já foi discutido até aqui, viu-se que, além das alterações 

promovidas no texto da própria LRF, a LC 173/2020 também cuidou de regular, 

temporariamente, diversas situações decorrentes da implantação do Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 por ela instituído. 

Para tanto, impôs a proibição, até 31.12.2021, de a Administração Pública conceder, 

a qualquer título, “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares”, 

excepcionando-se exclusivamente concessões derivadas “de sentença judicial 

transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. É o 

que consta do art. 8º, inciso I, da LC 173/2020, a saber: 

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; 

Vê-se, portanto, que o inciso I do art. 8º da LC 173/2020 traz um rol exemplificativo no 

qual menciona, sem esgotar, hipóteses de concessão vedadas, o que se evidencia 

pelo uso da expressão “a qualquer título”, de modo que não é cabível a exegese 

segundo a qual se defende que as hipóteses de revisão ou de recomposição salarial 

por perdas inflacionárias teriam sido excepcionadas, mesmo porque nada é 

mencionado a esse respeito na parte final do dispositivo, em que se consignam 

literalmente os dois únicos casos ressalvados da incidência da regra geral 

(concessões decorrentes de sentença judicial transitada em julgado e de 

determinação legal anterior). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
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Portanto, o raciocínio que amplia o rol de exceções, excluindo do plexo de incidência 

da norma a revisão geral, mesmo sendo exemplificativo, com a devida vênia, não pode 

ser aceito. A utilização da omissão à revisão geral seria argumento cabível somente 

se estivéssemos diante de um rol taxativo ou exaustivo situações vedadas, o que não 

é o caso.  

O inciso I do art. 8º da LC 173/2020 não descreve um número fechado de situações 

vedadas (numerus clausus). Pelo contrário, as exemplifica e inclusive faz uso da 

expressão “a qualquer título”, o que torna possível a interpretação extensiva tão 

somente para o rol de situações por ele vedadas, mas nunca para as regras de 

exceção que, nesse caso, são apenas duas e constam explícita e objetivamente do 

trecho final do dispositivo. 

E para que não pairem dúvidas, relembro o histórico da tramitação do Projeto de Lei 

que deu origem a LC 173/2020. 

Como se sabe, inicialmente o Poder Executivo Federal encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP) 149/2019. Apelidado à época de 

“Plano Mansueto”, passou a tramitar em conjunto com o PLP 39/2020, de autoria dos 

senadores Antonio Anastasia e Alessandro Vieira. 

Dentre as inúmeras emendas apresentadas aos projetos, as Emendas 175 a 182, 

apresentadas pelo senador Jaques Wagner, pretendiam, dentre outras alterações, 

inserir dispositivo autorizando a revisão geral anual de remunerações e subsídios 

durante a vigência do Programa Federativo a ser instituído, cuja duração inclusive se 

pretendia encurtar para até 31.12.2020 (em vez de 31.12.2021). 

Ocorre que os PLPs foram aprovados e consolidados em substitutivo único no qual 

foram incorporadas diversas emendas, tanto ao PLP 39/2020 como ao PLP 149/2019, 

rejeitando-se, contudo, as Emendas 175 a 182, dentre tantas outras9. 

Dessa forma, resta clara a intenção do legislador de vedar, por meio do inciso I do art. 

8º da LC 173/2020, qualquer aumento remuneratório ou concessão de vantagens, 

ainda que a título de recomposição de perdas inflacionárias, o que se concretizou na 

recusa em ressalvar expressamente a hipótese de revisão geral anual. Tudo, 

                                                
9 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188 



PARECER CONSULTA-TC-003/2021 

is/al 

 

  

inclusive, em consonância com a hermenêutica extraída do texto legal, abordada 

antes. 

Dessa forma, além da observância à vedação contida no art. 21, II, da LRF (redação 

anteriormente regulada no parágrafo único do artigo), encontra-se igualmente vedada 

a concessão de revisão geral anual desde o advento da LC 173/2020 até 31.12.2021. 

Sobre os efeitos dessa legislação específica, vale acrescentar manifestação10 da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, 

exarada ao apreciar as principais medidas e os vetos apostos na LC 173/2020, senão 

vejamos: 

[...] deve-se ressaltar que a Lei Complementar nº 173/2020 aplica-se 
imediatamente a todas as proposições pendentes de ato de aprovação ou 
sanção. As proibições de que trata o art. 8º da Lei Complementar vedam ato 
ou conduta da autoridade pública responsável que dá causa ao aumento da 
despesa. Sendo que, por analogia ao art. 7º da mesma Lei, ao dispor sobre 
nulidade de atos que provocam aumento da despesa com pessoal, as 
proibições do art. 8º devem ser aplicadas igualmente aos atos relacionados 
à “aprovação, 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”. Nesse sentido, o art. 
8° veda não só a edição ou aprovação, mas também a sanção de projetos 
que contrariem as proibições. Tais aumentos, se concedidos, somente podem 
ter eficácia a partir de 01/01/2022, vedada a retroatividade. 

(sublinhei) 

Estando assim demonstrado que a vedação de revisão ou recomposição 

remuneratória existe também durante o período fixado pela LC 173/2020 (até 

31.12.2021), torna-se desnecessário enfrentar as demais abordagens tecidas em 

torno de outros dispositivos do diploma legal. 

Aliás, a esse respeito, o entendimento técnico, encampado pelo relator, ainda aborda 

alguma discussão sobre a natureza do aumento provocado pela recomposição ou 

revisão geral e defendem que, sendo mera alteração nominal (e não real) da despesa 

e, não ser atingida pela vedação fiscal. 

                                                

10 https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/estudos/2020/NotaInformativa21LeiComplementarn173 
_2020_principaismedidasevetos.pdf 
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Indo direto ao ponto, tal afirmação igualmente não encontra guarida no texto legal e é 

incompatível com toda a sistemática em torno da gestão fiscal responsável de que 

cuidam a LRF e a LC 173/2020. 

Em momento algum as hipóteses de vedação legal ressalvam ou autorizam a 

expedição de ato majorador da despesa com pessoal quando se tratar de aumento 

nominal. 

A esse respeito, vale conhecer a recente orientação expedida pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná em sede de Consulta:  

PROCESSO Nº: 639007/20 

ASSUNTO: CONSULTA 

ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA 

ACÓRDÃO Nº 3255/20 - TRIBUNAL PLENO 

Consulta formulada por membro deste Tribunal. Interpretação da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020. Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus. Aspectos orçamentários. Despesas com pessoal. Limites. 
Manifestações uniformes. Razoabilidade e proporcionalidade. Conhecimento 
e resposta. 

1. DO RELATÓRIO 

Trata-se de Consulta formulada pelo Excelentíssimo Conselheiro Fernando 
Augusto Mello Guimarães, por meio da qual apresentou os seguintes 
questionamentos[1]: 

1. O aumento de despesa previsto nos incisos II, III e IV, do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020[2], refere-se aos limites percentuais previstos nos 
arts. 19 e 20, da Lei nº 101/2000[3], ou ao aumento nominal da despesa de 
pessoal no período de implementação? 

2. As peças de planejamento previstas no § 3º, da Lei Complementar nº 
173/2020[4], podem conter dispositivos modificando as disposições contidas 
nos incisos I a IX, do caput, do art. 8º[5] dessa Lei? 

3. O prazo previsto no § 3º, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020[6], 
referese à respectiva vigência da peça de planejamento, ou ao prazo disposto 
no caput do art. 8º[7]? 

4. As hipóteses previstas nos incisos II, III e IV, do art. 8º da Lei Complementar 
173/2020[8], podem ser implementadas, caso não exceda a despesa com 
pessoal e encargos fixada na Lei Orçamentária? 

[...] 
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Após o envio à Coordenadoria de Gestão Estadual, a Consulta foi submetida 
à apreciação da Coordenadoria Geral de Fiscalização, que respondeu aos 
quesitos, em síntese, nesses termos[11]: 

1) (...) Considerando que a referida Lei Complementar não fez nenhuma 
referência, nesse ponto, aos índices previstos nos arts. 19 e 20 da LRF, que 
tratam da despesa total com pessoal, entende-se que o art. 8º vedou, no 
período citado, aumento nominal das despesas de pessoal, ressalvadas 
as exceções previstas na própria Lei. (...) A conjugação desses 
dispositivos legais conduz ao raciocínio de que se veda o aumento 
nominal (a expedição de atos criando despesas independentemente da 
variação percentual da despesa total com pessoal), pois a nova norma 
não traz limitação temporal e não há como prever agora os percentuais 
de despesa com pessoal de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) anos futuros. 
Logo, não teria lógica razoável aguardar três anos e verificar que os atos 
emitidos nos 180 dias finais do mandato anterior resultaram em 
aumento no terceiro ano do mandato seguinte, para então promover-se 
a anulação daqueles atos. (...) 

[...] 

VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL 
PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos 
do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade, em: 

I - Conhecer a Consulta formulada, uma vez presentes os pressupostos de 
admissibilidade, para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos: 

(i) O aumento de despesa previsto nos incisos II, III e IV, do artigo 8º da 
LC 173/2020 refere-se ao aumento nominal da despesa com pessoal; 

(ii) As peças de planejamento previstas no § 3º da LC 173/2020 não podem 
conter dispositivos modificando o conteúdo dessa lei; 

(iii) O prazo previsto no § 3º do artigo 8º da LC 173/2020 refere-se àquele 
disposto no caput desse artigo; 

(iv) As hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do artigo 8º da LC 173/2020 
não podem ser implementadas, salvo se atendida a margem de tolerância 
prevista legalmente para cada entidade/instituição; 

II – determinar, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos à Escola de 
Gestão Pública para as devidas anotações, ficando, na sequência, autorizado 
o encerramento do feito e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo. 

[...] 

Embora a consulta lá respondida não verse expressamente sobre o inciso I do art. 8º, 

da LC 173/2020 ou sobre a LRF propriamente dita, vê-se em sua fundamentação 

menção aos 180 últimos dias do mandato, situação tratada pelo art. 21, II, da LRF. E 

mesmo assim, ainda que não o fizesse, a tese retratada é plenamente aplicável a 

esses dispositivos, pois a sistemática eleita para os casos específicos de que tratam 

os dispositivos em comento é exatamente a mesma daqueles objeto da consulta, de 
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modo que não há que se falar em qualquer autorização legal para aumento nominal 

de despesa com pessoal. 

Assim sendo, mais uma vez, mostra-se desnecessário avançar sobre a análise dos 

demais incisos e parágrafos do art. 8º, utilizados na ITC e no voto do relator para, 

conjuntamente, reforçar a suposta possibilidade de recomposição salarial nos 

períodos vedados, o que, como visto, não se sustenta e até mesmo contraria o espírito 

da responsabilidade e do equilíbrio fiscal do qual esta Corte de Contas é o maior 

guardião. 

Por fim, não custa lembrar que a conduta vedada pelo art. 21, II, da LRF, mas que já 

constava da redação original do seu parágrafo único, é grave e como tal foi também 

capitulada como crime contra as finanças públicas, tipificada no art. 359-G, do Código 

Penal, sujeitando o agente público infrator à pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos: 

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou 
legislatura  (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 
despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 
mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 
2000) 

Da mesma forma, a prática da conduta em desacordo com o inciso I do art. 8º da LC 

173/2020 pode igualmente configurar crime, incorrendo seu autor no tipo penal 

descrito no art. 359-D, do Código Penal: 

Ordenação de despesa não autorizada (Incluído pela Lei nº 10.028, de 
2000) 

Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: (Incluído pela Lei nº 
10.028, de 2000) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 
2000) 

 

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso XVII, do art. 13, 

da Lei Orgânica do TCEES e pelo inciso XIX, do artigo 20, da Resolução TC 261, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10028.htm#art2
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4 de junho de 2013 (RITCEES), divirjo do entendimento técnico, do parecer ministerial 

e do voto do conselheiro relator e VOTO no sentido de que o Plenário aprove a 

seguinte proposta de deliberação: 

III.1 CONHECER a consulta para RESPONDÊ-LA nos seguintes termos: 

III.1.1 A expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de 

recomposição remuneratória a agentes públicos, a qualquer título, ainda que 

dentro do percentual de correção monetária acumulado em período anterior, 

publicada nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato, 

mesmo que preveja parcelas a serem posteriormente implementadas, viola a 

vedação legal contida no inciso II do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

com redação dada pela Lei Complementar 173/2020, constante da redação 

original do seu parágrafo único, atualmente revogado, é nulo de pleno direito e 

constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no art. 359-G do Código 

Penal; 

III.1.2 Além disso, durante a vigência do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 instituído pela Lei Complementar 

173/2020 até 31.12.2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual 

ou de recomposição remuneratória a agentes públicos, a qualquer título, ainda 

que dentro do percentual da correção monetária acumulado em período 

anterior, viola a vedação legal contida no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 

173/2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, 

tipificado no art. 359-D do Código Penal 

III.1.3 Mesmo fora dos períodos de vedação, anteriormente indicados, a 

expedição de ato constitutivo de direito do qual resulte aumento de despesa 

com pessoal deve observar, em todo e qualquer caso, sob pena de nulidade 

absoluta, o disposto nos artigos 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

art. 37, XIII e art. 169, §1º, da Constituição Federal e o limite legal de 

comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo, em observância 

aos incisos e parágrafos do art. 21, da LRF. 

II.2 REVOGAR o Pareceres em Consulta 46/2004 e o item “b” do Parecer em 

Consulta 10/2011; 



PARECER CONSULTA-TC-003/2021 

is/al 

 

  

III.3 Dar CIÊNCIA ao consulente, na forma regimental; 

III.4 ARQUIVAR. 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Presidente 

   

VOTO COMPLEMENTAR 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:  

 

Tendo em vista as argumentações trazidas pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun no 

voto vista, que analisou a legislação envolvida, e levando em conta também a 

necessidade de um maior rigor fiscal nas contas públicas, reformulo a minha posição 

anteriormente exposta e estou aderindo ao seu voto. Entretanto, estou propondo que 

as considerações que farei a seguir sejam acrescentadas à fundamentação do 

Parecer Consulta, com o objetivo de alertar aos gestores acerca do prazo restritivo 

para reajustes previsto na Lei Eleitoral 9.504/1997 e que se inicia, em regra, antes do 

prazo ainda mais restritivo da LRF:  

Embora a consulta formulada seja a respeito da vedação contida no Inc. II 

do Art. 21 da LRF, com a redação dada pela LC 173/2020, como estamos 

também tratando de vedações no período que antecedem o mandato, acho 

importante alertar sobre uma vedação que também existe na Lei Eleitoral e 

que tem um prazo que começa a contar antes do prazo da LRF.  

O art. 73 da Lei 9.504/1997 proíbe, em seu Inciso VIII, “fazer, na 

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao 

longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º 

da referida Lei e até a posse dos eleitos”.  

Por sua vez, o art. 7º da referida norma determina o prazo de cento e oitenta 

dias antes das eleições.  
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Assim, no ano eleitoral, a partir de 180 dias antes das eleições (que, em 

regra, deverá se dar em início de abril) fica proibida a recomposição acima 

da inflação, nos termos da lei eleitoral. Segundo a LRF fica proibido nos 

180 dias antes do final do mandato (prazo que se inicia no mês de julho) 

qualquer aumento de despesa com pessoal (inclusive a Revisão Geral 

Anual), com ou sem pandemia.  

Isso quer dizer que durante o ano eleitoral o gestor deverá observar a partir 

de 180 dias antes das eleições a proibição de recompor remunerações 

acima da inflação e a partir de 180 dias antes do final do mandato de não 

fazer nenhum aumento de gasto com pessoal”.  

Deste modo, proponho seja inserido o item III.1.4 à resposta da consulta com a 

seguinte redação:  

III.1.4 Devem também ser observadas as disposições da Lei 9.504/1997, 

especialmente a constante do inciso VIII do artigo 73 que veda, na 

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao 

longo do ano da eleição a partir de cento e oitenta dias antes das eleições 

e até a posse dos eleitos, ressaltando que ao chegar o prazo de cento e 

oitenta dias antes do final do mandato deverão ser seguidas as regras da 

LRF que são mais rigorosas e proíbem qualquer forma de aumento de 

despesas com pessoal. 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

 

 

1. PARECER EM CONSULTA TC-003/2021-8 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário, em: 

1.1. CONHECER a consulta para RESPONDÊ-LA nos seguintes termos: 
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1.1.1. A expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de 

recomposição remuneratória a agentes públicos, a qualquer título, ainda que 

dentro do percentual de correção monetária acumulado em período anterior, 

publicada nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato, 

mesmo que preveja parcelas a serem posteriormente implementadas, viola a 

vedação legal contida no inciso II do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

com redação dada pela Lei Complementar 173/2020, constante da redação 

original do seu parágrafo único, atualmente revogado, é nulo de pleno direito e 

constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no art. 359-G do Código 

Penal; 

1.1.2. Além disso, durante a vigência do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 instituído pela Lei Complementar 

173/2020 até 31.12.2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual 

ou de recomposição remuneratória a agentes públicos, a qualquer título, ainda 

que dentro do percentual da correção monetária acumulado em período 

anterior, viola a vedação legal contida no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 

173/2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, 

tipificado no art. 359-D do Código Penal 

1.1.3. Mesmo fora dos períodos de vedação, anteriormente indicados, a 

expedição de ato constitutivo de direito do qual resulte aumento de despesa 

com pessoal deve observar, em todo e qualquer caso, sob pena de nulidade 

absoluta, o disposto nos artigos 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

art. 37, XIII e art. 169, §1º, da Constituição Federal e o limite legal de 

comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo, em observância 

aos incisos e parágrafos do art. 21, da LRF. 

1.1.4 Devem também ser observadas as disposições da Lei 9.504/1997, 

especialmente a constante do inciso VIII do artigo 73 que veda, na circunscrição 

do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 

recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição a 

partir de cento e oitenta dias antes das eleições e até a posse dos eleitos, 

ressaltando que ao chegar o prazo de cento e oitenta dias antes do final do 



PARECER CONSULTA-TC-003/2021 

is/al 

 

  

mandato deverão ser seguidas as regras da LRF que são mais rigorosas e 

proíbem qualquer forma de aumento de despesas com pessoal. 

1.2. REVOGAR o Pareceres em Consulta 46/2004 e o item “b” do Parecer em 

Consulta 10/2011; 

1.3. DAR CIÊNCIA ao consulente, na forma regimental; 

1.4. ARQUIVAR. 

2. Unânime, nos termos do voto vista do presidente, conselheiro Rodrigo Flávio Freire 

Farias Chamoun, anuído pelo relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, com os 

acréscimos na fundamentação e no dispositivo trazidos pelo relator em sessão (voto 

complementar).   

3. Data da Sessão: 23/02/2021 - 7ª Sessão Ordinária do Plenário  

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Domingos 

Augusto Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO  

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 



PARECER CONSULTA-TC-003/2021 

is/al 

 

  

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA  

 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-geral 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das Sessões 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DOEL-TCEES 01.03.2021. 

 


