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CONSULTA.  CONHECIMENTO.  REVISÃO  GERAL
ANUAL.  VIGÊNCIA  DA  LEI  COMPLEMENTAR
173/2020.  CONSTITUCIONALIDADE.  DECISÃO  DO
STF. ADIs 6.450, 6.447 e 6.525. 

As vedações estabelecidas no inciso I do art. 8° da
Lei  Complementar  n°  173/2020,  vigentes até 31 de
dezembro  de  2021,  contemplam  a  revisão  geral
anual  de  que  trata  o  art.  37,  X,  da  Constituição
Federal.

I. INTRODUÇÃO 

Tratam os autos de consulta formulada pelo Sr. Armindo Sesar Tassi,

Prefeito Municipal de Massaranduba, na qual formulou questionamento acerca do

entendimento firmado por esta Corte de Contas quanto à legalidade da concessão

de revisão geral anual no interregno fixado no artigo 8º da Lei Complementar n.

173/2020,  consubstanciado  no  Prejulgado  2259,  em  face  da  recente  decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n. 6.450, 6.447 e 6.525, pela

constitucionalidade do diploma, afastando, inclusive, ofensa ao artigo 37, inciso X,

da Constituição Federal.

O Consulente indagou, ainda, quanto à viabilidade de que, na hipótese

de o Município não ter realizado revisão em determinado ano, o índice e o período a

ser considerado possam ser superiores a doze meses (fls. 2-3). Ao final, apresentou

pedido  de  manifestação  em  plenário,  pugnando  pela  realização  de  intimação

pessoal.
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A Secretaria Geral – SEG, nos termos da Informação nº 133/2021 (fls.

8-18), com o fim de auxiliar na instrução do processo, apresentou um compilado de

prejulgados desta Corte que tratam sobre o assunto ora em estudo.

O Consulente, conforme o requerimento acostado à fl. 20 (repetido à fl.

22),  solicitou  o  julgamento  conjunto  deste  feito  com  a  Consulta  nº  @CON-

21/00195659, então pautada para o dia 26/04/2021.

Na sequência, a Diretoria de Atos de Pessoal – DAP confeccionou o

Parecer nº 2041/2021 (fls. 23-43), por meio do qual se manifestou no sentido de

conhecer e responder a presente Consulta nos seguintes termos:

4.1. Conhecer da presente Consulta por preencher os requisitos e formalidades
preconizados nos arts. 103 e 104 do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

4.2. Responder a presente Consulta nos seguintes termos:

4.2.1. Não se vislumbra na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs 6.450,  6.447 e 6.525,  de imediato,  impedimento à concessão de revisão
geral anual, uma vez que não houve enfrentamento direto do ponto específico, o
qual  é  objeto  da  ADI  6697,  ainda  pendente  de  julgamento,  mantendo-se  as
orientações dos Prejulgados 2259 e 2269. 

4.2.2. Indicar os precedentes deste Tribunal de Contas sobre a matéria, nos
Prejulgados 1499, 1686 e 2102, que também poderão ser consultados na página
www.tce.sc.gov.br. 

4.3. Atender  ao  pedido  de  julgamento  conjunto com  a  Consulta  @CON
21/00195659, dada a afinidade das matérias abordadas, procedendo à intimação
do Consulente para a sessão de julgamento, em vista do pedido de manifestação
em plenário deduzido na exordial.

4.4. Dar ciência da Decisão, do Relatório e Voto do Relator, do Relatório Técnico
e  do  Parecer  do  MPC ao Senhor  Armindo  Sesar  Tassi,  Prefeito  Municipal  de
Massaranduba.

O Representante do Ministério Público Especial, nos termos do Parecer

nº 508/2021 (fls. 44-49),  por  seu  turno,  manifestou-se  pelo  conhecimento  da

Consulta  e  pela  adoção  das  providências  já  sugeridas  no  Parecer  nº

MPC/AF/392/2021  (emitido  na  Consulta  @CON-21/00195659),  ou  seja,  pela

vedação  à  concessão  da  revisão  geral  anual  aos  servidores  públicos,  além  da

ciência do novel entendimento ao Governo do Estado e a todos os municípios sob a

jurisdição do controle externo catarinense.
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É o que cabe relatar.

II. DISCUSSÃO

Inicialmente, verifico que a presente Consulta preenche os requisitos

de  admissibilidade previstos no art.  104 do Regimento Interno, razão pela qual

acolho  a  análise  apresentada  pela  Diretoria  de  Atos  de  Pessoal  no  sentido  de

conhecê-la.

Quanto ao mérito, o Consulente questiona se o posicionamento deste

Tribunal de Contas se mantém pela possibilidade de concessão da revisão geral

anual  aos  servidores  públicos,  mesmo  diante  do  recente  pronunciamento  do

Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.450, 6.525 e 6.442, que declararam a

constitucionalidade integral da Lei Complementar nº 173/2020. Questiona, ainda, se

no caso da concessão, ela pode abarcar período superior a 12 meses.

A mencionada Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, trouxe

vedações  de  aumento  de  gastos  públicos  para  o  excepcional  enfrentamento  à

Pandemia do Coronavírus. Tal regramento legal diz o seguinte:

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;

[...]

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; 

Este  TCE,  no  julgamento  das  Consultas  @CON-20/00582669  e

@CON-21/00071178, editou os Prejulgados nºs 2259 e 2269, os quais afirmam que

a LC 173/2021 “não restringiu a possibilidade dos entes federados concederem a
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revisão geral anual, uma vez que se trata de direito constitucional assegurado nos

termos do art. 37, X, da Constituição Federal” e que, observada a situação financeira

e orçamentária do ente, a concessão da revisão deve estar “condicionada ao Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”.

Ocorre que, após a edição desses Prejulgados, o STF julgou as Ações

Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.447, 6.450 e 6.525, que tratavam dos arts. 7º

e 8º da LC 173/2020, ocasião em que expressamente os declarou constitucionais,

inclusive em relação ao art. 37, X, da Constituição Federal, que assegura a revisão

geral anual.

Diante  dessa  aparente  controvérsia,  a  Consulta  em  análise  visa  o

esclarecimento sobre se o entendimento emitido por esta Corte continua a valer,

mesmo após a decisão do STF. É de se ressaltar que ainda não houve manifestação

de outro Tribunal após o posicionamento do Pretório Excelso.

Ao emitir o seu Parecer, a DAP distingue os termos reajuste e revisão,

atrelando o primeiro  ao  aumento  real,  enquanto  que a revisão geral  anual  seria

apenas a recomposição da perda inflacionária, ou seja, a manutenção do poder de

compra do valor da remuneração do servidor.

Em  decorrência  dessa  diferenciação,  a  DAP  conclui  que  não  há

impedimento na concessão da revisão, a qual não importaria necessariamente no

aumento de despesa, nos seguintes termos (fls. 36-37):

Efetuando interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais mencionados
(art. 7º, inciso IV e art. 37, inciso X) com as disposições do artigo 8º da LC n.
173/2020,   entende-se pela  viabilidade da reposição inflacionária,  respeitado o
indexador econômico do IPCA e desde que efetivada rigorosa análise pelo gestor
quanto  aos  critérios  de  oportunidade  e  conveniência,  observado  o  interesse
público,  e  prévio  estudo  da  situação  orçamentária  e  financeira  do  ente,
certificando-se  da  disponibilidade  de  recursos  e  observância  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

Verifica-se que o reconhecimento da possibilidade de concessão da revisão geral
anual pelo ente público não importa necessariamente no crescimento de gasto
(aumento da despesa com pessoal),  na medida em que é facultado ao gestor
justificar a impossibilidade prática de concedê-la, seja por razões fiscais ou outra
de interesse público [...].
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E continua, mais a frente, afirmando que “ao passo em que foi afastada

violação  ao  poder  de  compra,  não  houve enfrentamento  direto  da  questão,  não

restando clara a vedação à revisão geral anual”, além da “importância conferida ao

indigitado  instituto,  consoante  destacado  pelo  relator  da  Consulta  @CON-

20/00582669”  (a  mencionada  anteriormente,  cujo  julgamento  se  deu  antes  da

manifestação do STF).

Por fim,  quanto ao outro ponto questionado,  possibilidade de que a

revisão  geral  anual  eventualmente  possa  abarcar  perda  inflacionária  de  período

superior a doze meses, entendeu a área técnica que já existem prejulgados (1499,

1686 e 2102) que esclarecem a dúvida.

Desse modo, a área técnica sugeriu responder à Consulta autorizando

a  concessão  de  revisão  geral  anual  e  indicando  precedentes  deste  Tribunal  de

Contas, conforme transcrito na introdução deste voto.

O  Ministério  Público  Especial,  por  seu  turno,  conforme  consta  no

Parecer  392/2021,  cujos  termos  ora  reiterou,  asseverou  que  embora  tenha  sido

inicialmente  contra,  acabou  se  curvando  ao  entendimento  do  Tribunal  Pleno  no

julgamento das primeiras consultas sobre o tema, situação esta que ganhou novos

contornos com o julgamento das ADIs 6.447, 6.450 e 6.525 pelo STF.

Assim,  após  discorrer  sobre  a  atuação  do  STF  como  guardião  da

Constituição e seu papel na uniformização da hermenêutica, e sobre a extensão e

eficácia das decisões definitivas de mérito daquele órgão, concluiu de modo diverso

da DAP, no sentido de não ser viável a concessão da revisão geral anual, diante dos

ditames da LC 173/2020.

Pois bem.

Analisando detidamente as manifestações tanto da área técnica quanto

do  Ministério  Público  Especial,  assim  como  a  indigitada  decisão  do  Supremo

Tribunal  Federal  que  acabou  por  gerar  a  presente  celeuma,  tenho  que  a
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interpretação conferida pelo MPTC aparenta ser mais consentânea com a situação

posta.

Veja-se que o principal argumento da área técnica ao entender pela

possibilidade  de  concessão  da  revisão,  o  que  deixou  inclusive  explicitado  na

conclusão do parecer como resposta a ser ofertada ao Consulente, diz respeito ao

fato de que “não houve enfrentamento direto do ponto específico”, razão pela qual

não vislumbrou impedimento à concessão de revisão geral anual, mantendo-se as

orientações dos Prejulgados 2259 e 2269.

No entanto, como bem pontuou o Procurador de Contas, os autores

das  ADIs  mencionadas  postularam  a  inconstitucionalidade  do  art.  8º,  I,  da  LC

173/2020  com  fundamento,  justamente,  nos  argumentos  de  afronta  “à

irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF)” e “à  manutenção do poder de

compra da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF)”, detalhado pelo

Ministro Relator.

Se isso não bastasse,  o  STF assentou tanto  na ementa quanto  na

fundamentação da sua decisão que  as normas do art.  8º da LC 173/2020 não

representam  ofensa  aos  princípios da  irredutibilidade  de  vencimentos  e  da

garantia do poder aquisitivo da remuneração. Veja-se, verbis:

AÇÕES  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  COMPLEMENTAR
173/2020.  PROGRAMA  FEDERATIVO  DE  ENFRENTAMENTO  AO
CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL -  LC 101/2000.  PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI
6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, §
6º;  7º  E  8º.  CONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DAS  NORMAS.  NORMAS
GERAIS  DE  DIREITO  FINANCEIRO  E  RESPONSABILIDADE  FISCAL.
COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA  DA  UNIÃO.  CONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.  PRINCÍPIOS FEDERATIVO E  DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PADRÕES  DE  PRUDÊNCIA  FISCAL.  MECANISMOS  DE  SOLIDARIEDADE
FEDERATIVA  FISCAL.  ENFRENTAMENTO  DE  CRISE  SANITÁRIA  E  FISCAL
DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA,  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS,  DA
PROPORCIONALIDADE,  DA  VEDAÇÃO  AO  RETROCESSO.  DEVIDO
PROCESSO LEGAL.

[...]  6.  A  norma  do  art.  8º  da  LC  173/2020  estabeleceu  diversas  proibições
temporárias  direcionadas  a  todos  os  entes  públicos,  em  sua  maioria  ligadas
diretamente  ao  aumento  de  despesas  com  pessoal.  Nesse  sentido,  a  norma
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impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a
impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes,
permitindo,  assim,  o  direcionamento  de  esforços  para  políticas  públicas  de
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7.
Os  arts.  7º  e  8º  da  LC  173/2020  pretendem,  a  um  só  tempo,  evitar  que  a
irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja
sustentada  e  compensada  pela  União,  em  detrimento  dos  demais  entes
federativos.  A previsão  de  contenção de  gastos  com o aumento  de  despesas
obrigatórias com pessoal,  principalmente no cenário  de enfrentamento de uma
pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal
e  com  o  fortalecimento  do  federalismo  fiscal  responsável.  8.  As  providências
estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito
financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços
orçamentários  para  o  enfrentamento  da  pandemia  e  impedir  o  aumento  de
despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível
com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração
dos  servidores  públicos,  uma  vez  que  apenas  proibiu-se,  temporariamente,  o
aumento  de  despesas  com  pessoal para  possibilitar  que  os  entes  federados
enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a
manutenção  do  equilíbrio  fiscal.  [...]  11.  Conhecimento  parcial  da  ADI  6442.
Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.

[...]

2.5 Da Irredutibilidade Remuneratória, da Manutenção do Poder de Compra
da Remuneração e do Direito Adquirido

Os autores   das ADIs 6447, 6450 e 6525  , alegam, em suma, que o art. 8º da LC  
173/2020,  por  proibir  os  entes  federados,  até  31/12/2021,  de  concederem  “a
qualquer título,  vantagem, aumento,  reajuste  ou adequação de remuneração a
membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto  quando  derivado  de  sentença  judicial  transitada  em  julgado  ou  de
determinação legal anterior à calamidade pública”, bem como outras condutas que
“desconsideram  a  realidade  do  funcionalismo  público”,  viola  os  preceitos
constitucionais que garantem a irredutibilidade de remuneração, da manutenção
do poder de compra dos servidores e, ainda, o direito adquirido. 

Não vislumbro ofensa ao texto constitucional. 

No que toca ao tema, a Constituição Federal prevê expressamente o seguinte no
art. 37, XV: “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”. 

Vê-se, portanto, ressalvadas as hipóteses constitucionais, que os detentores de
cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou vencimentos reduzidos,
uma  vez  que  a  irredutibilidade  representa  “garantia  constitucional  que  é
modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua
incidência  pressupõe  a  licitude  da  aquisição  do  direito  a  determinada
remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
DJ de 24/10/2003). 

No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos
servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento
de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as
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crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção
do equilíbrio fiscal. 

Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas
de  pessoal,  a  norma,  que  não  versa  sobre  o  regime  jurídico  de  servidores
públicos,  mas sobre finanças públicas,  não representa [ofensa] ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37,
X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta
CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a
forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a
irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, DJe de 4/12/2019). (Grifos no original e acrescidos) 

Assim, não vislumbro possibilidade de responder à presente Consulta

afirmando que o STF não enfrentou diretamente o ponto questionado.

Muito  pelo  contrário,  deixou  claro  que  as  normas  trazidas  pela  Lei

Complementar  atacada  são  momentâneas  e  excepcionais,  com  vistas  ao

enfrentamento  da  crise  sanitária  e  fiscal  decorrente  da pandemia.  Tratam-se de

“Padrões de prudência fiscal. Mecanismos de solidariedade federativa fiscal”.

Apesar de não desconhecer os efeitos nefastos que a inflação causa

no poder aquisitivo do valor da remuneração dos servidores públicos, penso – e

interpreto a decisão do STF dessa forma – que o momento atual é sim excepcional e

exige esforços de todos os setores.

É  de  conhecimento  público  as  consequências  dessa  crise  sem

precedentes para os trabalhadores da iniciativa privada, os quais tiveram contratos

de  trabalho  suspensos,  jornada  e  respectivo  salário  reduzidos,  demissões  etc.

Apesar de não ser o caso de fazer “comparações”, compreendo o que o STF quis

dizer com “solidariedade federativa fiscal” e entendo que o sacrifício deve partir de

todos.

Desse  modo,  penso  que,  com  o  julgamento  das  ADIs  acima

mencionadas, o posicionamento desta Corte deve ser revisto e entendido que a LC

173/2020 quis sim proibir qualquer “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de

remuneração” aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, incluindo a
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revisão  geral  anual,  com  a  consequente  revogação,  portanto,  do  item  1  do

Prejulgado 22591 e da integralidade do Prejulgado 22692.

Pelas  mesmas  razões  expostas,  considero  prejudicado  o  segundo

questionamento, uma vez que o Consulente pretende saber se o “índice utilizado em

eventual  revisão  poderá  abarcar  período  superior  a  12  meses”  e,  diante  da

impossibilidade da revisão, não há se falar em índice.

Diante  de  todo  o  exposto,  com  a  devida  vênia  do  posicionamento

exposto pela competente Diretoria Técnica, entendo que a presente Consulta deve

ser  respondida  esclarecendo-se  que  a  LC 173/2020,  em seu  art.  8,  I,  vedou  a

concessão de revisão geral anual aos servidores públicos.

III. VOTO

Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da

seguinte deliberação:

3.1. Conhecer  da  presente  Consulta,  com  base  no  disposto  nos

artigos 103 e 104 do Regimento Interno (Resolução nº TC-06/2001) do Tribunal de

Contas de Santa Catarina, com redação dada pela Resolução n TC-158/2020. 

1 Prejulgado:2259 

1. A Lei Complementar n. 173/2020 não restringiu a possibilidade dos entes federados concederem a revisão
geral anual, uma vez que se trata de direito constitucional assegurado nos termos do art. 37, X, da Constituição
Federal, desde que haja disponibilidade orçamentária e sejam observadas as repercussões financeiras para os
próximos exercícios, assim como seja observado o índice disposto no inciso VIII do art. 8º da aludida norma
federal (IPCA), ainda que norma local preveja índice diverso, para as revisões concedidas durante o período de
28/05/2020 a 31/12/2021, o qual corresponde ao interregno de sua eficácia temporal. Atendidos esses requisitos,
não há óbice para a concessão da revisão geral anual prevista na Lei Complementar (municipal) n. 155/2019.

2 Prejulgado: 2269

1. A concessão de revisão geral anual no interregno delimitado no art. 8º da Lei Complementar (estadual) n.
173/2020, mesmo que se refira a períodos findados antes da vigência da mencionada norma, está condicionada
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA -, fixado no inciso VIII do citado artigo.

2. No momento peculiar  da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19),  somente deve ser concedido
revisão geral após rigorosa análise dos critérios de oportunidade e conveniência, observado o interesse público,
e prévio estudo da situação orçamentária e financeira do ente, certificando-se da disponibilidade de recursos e
observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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3.2.  Revogar o  item  1 do  Prejulgado  2259  e  a  integralidade  do

Prejulgado 2269.

3.3. Responder a presente Consulta nos seguintes termos:

3.3.1. As  vedações  estabelecidas  no  inciso  I  do  art.  8°  da  Lei

Complementar n° 173/2020, vigentes até 31 de dezembro de 2021, contemplam a

revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

3.4. Dar  ciência da  Decisão,  do  Relatório  e  Voto  do  Relator,  do

Relatório Técnico e do Parecer do MPC ao Senhor Armindo Sesar Tassi – Prefeito

Municipal de Massaranduba, ao Governo do Estado, à Federação Catarinense de

Municípios – FECAM e às Associações de Municípios de Santa Catarina.

Florianópolis, 07 de maio de 2021.

José Nei Alberton Ascari
Conselheiro Relator
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