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I. EMENTA

LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020.  REVISÃO GERAL ANUAL
PARA  OS  SERVIDORES.  IMPOSSIBILIDADE.  PARCELAS
PAGAS.  NATUREZA  ALIMENTAR.  DEVOLUÇÃO.
DESNECESSIDADE.  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1  A  revisão  geral  anual  eventualmente  concedida  na  vigência  da  Lei
Complementar n. 173/2020 deverá ser tornada sem efeito, retornando a
remuneração ao valor anteriormente vigente, exceto quando derivada de
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior.
2  Valores  resultantes  de  eventual  concessão  de  revisão  geral  anual,
recebidos de boa-fé por servidores públicos, não precisam ser devolvidos
dada  a  natureza  alimentar  da  verba.  Além  disso,  a  não  devolução
encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça (Tema 531 do STJ), corroborada pela Súmula n. 249 do TCU e
pelo Prejulgado n. 63 deste Tribunal.
3  Dada a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a verba não está
abarcada no instituto da revisão geral anual, sendo indevida a concessão
de atualização monetária na vigência da Lei Complementar n. 173/2020,
salvo  nas  hipóteses  de  sentença  judicial  transitada  em julgado  ou  de
determinação legal peremptória anterior.

II. INTRODUÇÃO 

Cuida-se de consulta formulada pelo Sr. Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito Municipal de

Gaspar  e  Presidente  da  Associação  de  Municípios  do  Médio  Vale  do  Itajaí  (AMMVI),

apresentando as seguintes indagações:

1) Após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’snº 6.450, 6.447
e 6.525, pode o município autorizar por lei a concessão de revisão geral anual dos
vencimentos  dos  servidores  públicos  frente  ao  disposto  no  art.  8º  da  Lei
Complementar  nº  173/2020?  Ou  permanece  hígida  a  deliberação  do  Tribunal  de
Contas do Estado de Santa Catarina no âmbito do Processo @CON 20/00582669?
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2)  Os  municípios  que  já  promoveram  a  concessão  de  revisão  geral  anual  dos
vencimentos  dos  servidores  públicos  antes  da  decisão  proferida  pelo  Supremo
Tribunal Federal nas ADI’s nº 6.450, 6.447e 6.525, deverão suspender o implemento
remuneratório? Caso a resposta seja positiva ao questionamento, há necessidade de
restituição ao erário dos valores individualmente percebidos de boa-fé pelos servidores
públicos municipais?

3) É lícita a atualização (aplicação de correção monetária) do auxílio-alimentação por
parte  dos  municípios  na  vigência  da  Lei  Complementar  nº  173/2020,  limitado  à
variação do IPCA e observadas as condicionantes da LRF? 1 

A Secretaria Geral deste Tribunal, por meio de sua Coordenadoria de Jurisprudência, se

manifestou  através  da  Informação  n.  124/2021,  elencando  os  prejulgados  deste  Tribunal

relacionados à matéria questionada2.

A  Diretoria  de  Atos  de  Pessoal-DAP  examinou  a  consulta  e  emitiu  o  Parecer  n.

1540/2021, concluindo que foram atendidos os pressupostos que autorizam o seu conhecimento

e, no que tange ao mérito, apresentou os termos da resposta a ser ofertada ao consulente3.

O Ministério Público de Contas, em parecer lavrado pelo Procurador Aderson Flores,

também  se  pronunciou  pelo  conhecimento  da  consulta,  mas  divergiu  da  DAP  quanto  ao

conteúdo da resposta.4 

Em Sessão do dia 19/04/2021, apresentei meu voto no sentido de possibilitar a revisão

geral anual. Naquela oportunidade a deliberação foi adiada para propiciar um exame mais detido

do tema pelos demais membros do Plenário.

Na  Sessão  do  dia  10/05/2021,  retirei  o  processo  de  pauta,  dado  que,  na  mesma

oportunidade, o Plenário proferiu decisão nos autos n. @CON-21/00249171, cujo teor afetou

diretamente a matéria discutida na presente consulta.

Finalmente,  registro  que  o  presente  posicionamento  é  decorrente  de  sucessivas

conversas entre os membros deste Plenário a fim de adotar a proposta que melhor se alinha ao

contexto da situação de emergência vivida,  resguardando os interesses gerais e adequando de

forma equânime aos atos administrativos até aqui praticados, conforme preceitua o parágrafo

único do artigo 21 do Decreto-Lei n. 4.657/19465.
1 Fls. 7-10.
2 Fls. 21-25.
3 Fls. 26-46.
4 Fls. 47-67.
5 Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato,
ajuste,  processo  ou  norma  administrativa  deverá  indicar  de  modo  expresso  suas  consequências  jurídicas  e
administrativas.
Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para
que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo

Processo: @CON 21/00195659 – GAC/WWD - 356/2021 2
4508009



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

GAB. CONS. WILSON WAN-DALL 

Autos conclusos ao relator.

Este o relato do essencial.

II. DISCUSSÃO

A consulta em exame está acompanhada de parecer jurídico, subscrito pelo Dr. Marcos

Fey Probst, abrigando entendimento de que a revisão geral anual de vencimentos (art. 37, inciso

X, da CF)  não foi  salvaguardada pelo Supremo Tribunal  Federal  quando do julgamento das

ADI’s nº 6.450, 6.447 e 6.525, recomendando por isso a formalização de consulta a este Tribunal,

a  fim de aclarar  a  situação,  especialmente  frente  às  orientações  e  deliberações  anteriormente

tomadas pela Corte de Contas catarinense em relação ao tema (@CON 20/00582669, Ofício

Circular nº 23/2020 e Memorando DAP 34/2020)6.

O órgão ministerial,  em síntese,  frisou que nos autos n.  @CON-20/00582669 havia

firmado entendimento no sentido da impossibilidade de concessão de revisão geral anual, em

razão das vedações contidas no inciso I do art. 8º da LC n. 173/2020, levando em conta os

critérios  teleológico  e  histórico  de hermenêutica.  Contudo,  como esse  entendimento  não foi

prevalente neste Tribunal, motivo pelo qual acompanhou o posicionamento da Corte de Contas

nos autos @CON-21/00071178.

Ressaltou que recentemente houve expressa declaração de constitucionalidade do art. 8º

da LC n. 173/2020, pelo Supremo Tribunal Federal-STF, em cujos processos: 

[...] os autores da ADIs nºs 6.447, 6.450 e 6.525 postularam a inconstitucionalidade do
art. 8º, I, da LC nº 173/2020 com base, especificamente, 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)”, como detalhado
pelo Ministro Relator.7

Em  arremate,  a  afastar  quaisquer  dúvidas  ainda  existentes,  note-se  que  tanto  na
ementa quanto na fundamentação, o STF assentou que as normas do art. 8º da LCP
nº  173/2020  não  representam  ofensa  aos  princípios  da  irredutibilidade  de
vencimentos e da garantia do poder de aquisitivo da remuneração.8

impor  aos  sujeitos  atingidos  ônus  ou  perdas  que,  em função  das  peculiaridades  do  caso,  sejam  anormais  ou
excessivos.
6 Fls. 11-20.
7 Fls. 13 e 15/16 do inteiro teor do Acórdão, disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?
id=15345981728&ext=.pdf. Acesso em: 9-4-2021.
8 Fls. 56-57.

Processo: @CON 21/00195659 – GAC/WWD - 356/2021 3
4508009

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345981728&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345981728&ext=.pdf


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

GAB. CONS. WILSON WAN-DALL 

Transcreveu a ementa da decisão do STF relacionada aos processos mencionados, com

o seguinte teor:

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 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
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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  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)9

Concluiu seu raciocínio da seguinte maneira:

Assim, ao assentar a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2021,
negando procedência  ao pedido dos  autores  da  ADI,  o  STF,  a  meu ver,  fixou  a
interpretação  de  que  o  direito  à  revisão  geral  anual  (art.  37,  X,  da  Constituição)
comporta restrição excepcional e temporária com vistas à realização de outros valores
constitucionais  igualmente  relevantes,  como  a  solidariedade  federativa  fiscal  e  a
prevalência  das  políticas  públicas  de  saúde,  sobretudo  em  face  do  momento
calamitoso vivenciado.10 (grifo do autor)

9 Fls. 57-59.
10 Fls. 59-60.
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Em relação à possibilidade de aplicação de correção monetária a verbas indenizatórias,

salientou não haver garantia de sua revisão periódica e que a questão foi suficientemente dirimida

pela Corte de Contas nos autos n. @CON-20/00687339 e @CON-20/00582669.

Ao final, propôs que a resposta a ser dada ao consulente assumisse a seguinte redação:

4.1 – REVOGAÇÃO do item 1 do Prejulgado 2259 e da integralidade do Prejulgado
2269.
4.2 – RESPONDER ao Consulente com REMESSA dos Prejulgados 2252 e 2259 e,
ainda, nos seguintes termos:
4.2.1  -  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, X, da Constituição.
4.2.2 – Tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a constitucionalidade do art. 8º
da  Lei  Complementar  nº  173/2020  -  inclusive  afirmando  ausência  de  ofensa  aos
princípios  do  direito  adquirido,  da  manutenção  do  poder  de  compra  e  da
irredutibilidade de vencimentos (arts. 5º, XXXVI, e 37, X e XV, da Constituição) -,
eventuais  normas  editadas  para  conceder  revisão  geral  anual  de  remuneração  a
servidores  deverão  ser  revogadas,  bem  como  cessados  os  pagamentos  delas
decorrentes,  porquanto  embasados  em  interpretação  tida  como  equivocada  pelo
Pretório Excelso (ADIs nºs 6.447, 6.450 e 6.525).
4.2.3 – Os valores recebidos de boa-fé por servidores públicos a título de revisão geral
anual não precisam ser devolvidos, seja em razão da natureza alimentar das verbas,
seja por força de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos (Tema 531).11

De outro  vértice,  a  DAP ressaltou  que  a  matéria  trata,  em síntese,  da avaliação  da

possibilidade ou não de concessão de revisão geral anual a servidores públicos na vigência da LC

n. 173/2020, cujo entendimento no âmbito deste Tribunal está consubstanciado nos Prejulgados

nºs.  2259  e  2269,  em face  da  recente  decisão  do Supremo Tribunal  Federal  que considerou

constitucionais as restrições de atos de pessoal impostas no art. 8º do referido diploma.

Assinalou  que  o  posicionamento  dos  Tribunais  de  Contas  do  país  sobre  a  matéria

apresenta divergências e discorreu mais detidamente sobre a deliberação do Plenário do Supremo

Tribunal  Federal,  que  negou provimento  a  quatro ações  diretas  de  inconstitucionalidade  que

contestavam dispositivos da LC n. 173/2020, sendo que três delas (ADIs 6.447, 6.450 e 6.525)

tratavam especificamente  dos  artigos  7º  e  8º  da  Lei.  Na  sequência,  tratou  da  distinção  dos

institutos da revisão geral anual e do reajuste da remuneração do servidor.

Ao final, a DAP propôs a seguinte resposta a ser dada ao consulente:

11 Fls. 66-67.
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4.2.1. Não se  vislumbra  na  decisão  proferida  pelo  Supremo Tribunal  Federal  nas
ADI’s n. 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, mantendo-
se as orientações dos Prejulgados 2259 e 2269.

4.2.2. Dada a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a verba não está abarcada
no  instituto  da  revisão  geral  anual,  sendo  indevida  a  concessão  de  atualização
monetária  na  vigência  da  Lei  Complementar  n.  173/2020,  salvo  nas  hipóteses  de
sentença  judicial  transitada  em  julgado  ou  de  determinação  legal  peremptória
anterior.12

Após examinar atentamente os argumentos postos pelo órgão ministerial e pela DAP,

conclui,  naquele  momento quanto ao  primeiro questionamento,  que assistia  razão à citada

Diretoria Técnica, motivo pelo qual na Sessão de 19/04/2021,  apresentei  voto nos seguintes

termos, em relação a este ponto específico:

1. Não se vislumbra na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADI’s
n. 6.450, 6.447 e 6.525, impedimento à concessão de revisão geral anual, por não
ter  ocorrido  enfrentamento  deste  tema  específico.  Além  disso,  as  vedações
contidas  no  art.  8º  da  Lei  Complementar  n.  173/2020  não  atingem a  citada
revisão,  cujo  objeto  consiste  em  despesa  obrigatória  de  caráter  continuado,
estando autorizada a sua correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), a teor do inciso VIII do art. 8º da mencionada lei
complementar, mantendo-se por isso as orientações dos Prejulgados n. 2259 e
2269.

Contudo, na Sessão de 10/05/2021, este Tribunal acolheu o voto do Conselheiro José

Nei Ascari, relator de outro processo de consulta (@CON-2100249171), tendo decidido:

1.  Conhecer  da  presente  Consulta,  com base  no disposto  nos  arts.  103  e 104 do
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Contas  de  Santa  Catarina  (Resolução  n.  TC-
06/2001), com redação dada pela Resolução n. TC-158/2020. 

2. Responder a presente Consulta nos seguintes termos:

“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. Revogar o item 1 do Prejulgado 2259 e a integralidade do Prejulgado 2269. (Decisão
n. 295/2021, Data da Sessão:10/05/2021- Publicação em 14/05/2021) grifei

Entendo que ao Tribunal Pleno, neste momento, cabe ter posicionamento uníssono e

considerando que a  referida  decisão  deu origem ao  prejulgado  n.  2274,  que possui  caráter

normativo para todos os jurisdicionados deste Tribunal de Contas, conforme artigo 1º da Lei

12 Fl. 45.
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Complementar n. 202/200013, me curvo à decisão anterior do Plenário e considero respondido o

primeiro questionamento apresentado pelo consulente.

Quanto ao segundo questionamento, em relação à continuidade dos pagamentos e a

devolução  de  valores  percebidos  por  servidores  a  título  de  revisão  geral  anual,  perfilho  do

entendimento  sustentado  pelo  órgão  ministerial  pela  cessação  dos  pagamentos  e  da

desnecessidade  de  ressarcimento  ao  erário  dos  valores  recebidos,  conforme  assentado  nas

manifestações da DAP e do Ministério Público de Contas.

Uma vez  entendido  que  a  concessão  da  revisão  geral  anual  estaria  vedada pela  Lei

Complementar n. 173/2020, não há como convalidar o ato de concessão, de efeito sucessivo e

renovável a cada mês, e permitir a continuidade do pagamento até o fim do exercício de 2021,

quando se encerrará a referida proibição.

O princípio da autotutela exige e autoriza que o administrador tome as providências

para cessar a ilegalidade identificada, adotando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

diante  dos  fatos  consolidados,  e,  em  especial,  diante  das  consequências  de  declaração  de

descumprimento da Lei Complementar n. 173/2020.

Registro que, para a adoção das providências  destinadas à cessação dos pagamentos

decorrentes  da  revisão  geral  anual  concedida  no  período  vedado  pela  Lei  Complementar  n.

173/2020,  será  considerada  a  data  da  publicação  da  decisão  proferida  nestes  autos,  em

atendimento ao disposto no artigo 26 do Decreto-Lei n. 4.657/194214.

Igualmente acertada é a tese de que não cabe a devolução dos valores recebidos por

servidores decorrentes da revisão. Explico o porquê.

13 Lei Complementar n. 202/2000 (Lei Orgânica do TCE/SC):
Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle externo, compete, nos termos da
Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta Lei:
[...]
XV - responder consultas de autoridades competentes sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese,
relativas à matéria sujeita à sua fiscalização; e
[...]
§3º  -  As  decisões  do  Tribunal  de  Contas  em processo  de  consulta,  tomadas  por  no  mínimo  dois  terços  dos
Conselheiros que o compõem, têm caráter normativo e constituem prejulgamento da tese. (grifado)
14 Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público,
inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando
for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso
com os interessados, observada a legislação aplicável,  o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação
oficial. (grifado)
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É certo que a concessão da revisão geral anual se deu em um contexto fático-jurídico

específico,  pois  estava baseada na orientação deste Tribunal,  inserida nos prejulgados 2259 e

2269, vigentes à época, e no Ofício Circular n. TCE/SC/GAP/PRES/23/2020, que encaminhou

Memorando DAP n. 034/2020, elaborado pela Diretoria de Atos de Pessoal deste TCE, tratando

desta matéria.  Significa,  portanto,  que havia uma interpretação clara emanada desta Corte no

sentido da possibilidade de se conceder a dita revisão, norteando, assim, os jurisdicionados deste

Tribunal, que, registre-se, é controvertida no âmbito dos tribunais de contas do país.

Essa orientação mudou, como dito, na sessão de 10/05/2021, por ocasião da apreciação

do processo n.  @CON-2100249171, cuja decisão resultou no prejulgado 2274. Naquela sessão,

inclusive, o Procurador do MPC mencionou que, preocupado com as consequências e efeitos da

decisão do Tribunal para os municípios, diante das normas que haviam sido editadas concedendo

a revisão geral anual, tratou dessas questões em seu parecer. O relator afirmou que esse tema

extrapolava o objeto daquela consulta e seria decidido no processo n. @CON 21/00195659, ou

seja, nestes autos.15 Sendo assim, os órgãos jurisdicionados ao TCE aguardam a decisão a ser

proferida no presente processo, para saber como proceder quantos aos efeitos do Prejulgado n.

2274. Logo, até este momento pode-se considerar que os entes jurisdicionados que concederam a

revisão estão agindo de boa-fé e não poderia ser de outra forma, à espera da orientação do TCE

sobre como proceder neste caso.

Acrescente-se  que,  neste  caso,  a  não  devolução  também  encontra  amparo  na

jurisprudência  consolidada do Superior  Tribunal  de Justiça,  que sustenta a  desnecessidade de

restituição ao erário dos valores percebidos de boa-fé pelos servidores públicos atingidos,  até a

data de conclusão do referido julgamento (Tema 531 do STJ16), corroborada pela Súmula n. 249

do TCU17 e pelo Prejulgado n. 63 deste Tribunal.18

15 Conforme vídeo com gravação da sessão plenária de 10/05/21 disponível no Sistema e-SIPROC do TCE/SC.
16 “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao
servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim,
que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
17 SÚMULA TCU 249:  “É  dispensada  a  reposição  de  importâncias  indevidamente  percebidas,  de  boa-fé,  por
servidores  ativos  e  inativos,  e  pensionistas,  em virtude  de  erro  escusável  de  interpretação  de  lei  por  parte  do
órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da
presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.”
18 Prejulgado  63  TCE/SC  “[...]  3.  A  reposição,  ao  erário,  dos  valores  percebidos  pelos  servidores  torna-se
desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos:
a) presença de boa-fé do servidor;
b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada;
c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. [...]”.
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A  terceira e última questão trazida pelo consulente indaga se é lícita  a atualização

(aplicação de correção monetária) do auxílio-alimentação por parte dos municípios na vigência

da LC n. 173/2020, limitado à variação do IPCA e observadas as condicionantes da LRF.

A  DAP  tratou  da  natureza  do  auxílio-alimentação,  tendo  destacado  os  seguintes

aspectos:

[...]  a  Constituição  Federal  assegura  a  revisão  geral  anual  da  “remuneração”  dos
servidores públicos. No tocante ao respectivo dispositivo, Carvalho Filho esclarece:

A Constituição assegura aos servidores públicos, no art. 37, X, o direito à revisão
de sua remuneração. O dispositivo, aliás, contém impropriedade técnica ao referir-
se “à remuneração dos servidores públicos e ao subsídio de que trata o art. 39, § 4º
[...]”,  parecendo  considerar  o  subsídio  coisa  diversa  da  remuneração,  quando
nenhuma dúvida existe de que o subsídio é uma das espécies de remuneração. A
leitura correta, pois, do mandamento deve ser no sentido de que a revisão incidirá
na remuneração básica dos servidores e agentes públicos.    

[...]

A remuneração básica  consiste  na  importância  correspondente  ao cargo ou ao
emprego do servidor. Cuida-se do núcleo remuneratório. A ele podem, ou não, ser
acrescidas outras parcelas.
Vencimento é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu
cargo, conforme a correta conceituação prevista no estatuto funcional federal (art.
40, Lei n. 8.112/1990). Emprega-se, ainda, no mesmo sentido vencimento-base ou
vencimento-padrão.  Essa  retribuição  se  relaciona  diretamente  com  o  cargo
ocupado pelo servidor: todo cargo tem seu vencimento previamente estipulado. 

No tocante à natureza jurídica do auxílio-alimentação esclarece o autor:

Tais, parcelas, conquanto indiquem vantagem pecuniária, não se confundem com
aquelas  que  espelham  natureza  indenizatória,  servindo  para  compensar  gastos
efetuados pelo servidor. Como exemplos,  o auxílio-transporte, a ajuda de custo
para mudança, o auxílio-alimentação, as diárias e outras vantagens similares. Como
não constituem propriamente rendimentos sobre elas não pode incidir o imposto
de renda nem a contribuição previdenciária.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO
DE  RENDA.  NÃO  INCIDÊNCIA  SOBRE  AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não incide
imposto  de  renda  sobre  o  auxílio  alimentação  por  possuir  natureza
indenizatória.  Precedentes:  REsp 1.278.076/RJ, Rel.  Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2011;  AgRg no REsp 1.177.624/RJ,  Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2010. 2. Agravo interno
não  provido.  (AgInt  no  REsp  1633932/PR,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018)19

19 Fls. 43-44.
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A DAP examinou o questionamento vinculando-o à possibilidade ou não de revisão

geral anual e concluiu que: 

Denota-se, assim, dada a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que a verba
não está  abarcada  no  instituto  da  revisão  geral  anual,  entendendo-se  que  não  foi
excepcionada, salvo nas hipóteses já mencionadas de sentença judicial transitada em
julgado ou de determinação legal (peremptória) anterior à vigência da LC n. 173/2020,
nos termos do item 3 do Prejulgado 2259.20

De  fato,  acertou  a  DAP  ao  afirmar  que  o  auxílio-alimentação  possui  natureza

indenizatória e, portanto, não é alcançado pela revisão geral anual. Além disso, constata-se que

esse auxílio também não foi excepcionado da vedação contida no inciso VI do art. 8º da Lei

Complementar n. 173/2020.21 Dito de outra forma, exceto quando derivado de sentença judicial

transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade, não é possível a atualização

monetária do auxílio-alimentação.

20 Fl. 44.
21 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:
[...]
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;
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IV. VOTO

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

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 Reformar o Prejulgado n. 2274, para acrescentar os seguintes itens à sua redação: 

4.2.1 A revisão geral anual eventualmente concedida durante a vigência da Lei

Complementar  n.  173/2020  deverá  ser  tornada  sem  efeito a  partir  da

publicação  desta  decisão,  retornando  a  remuneração  ao  mesmo  valor

anteriormente vigente, exceto quando derivada de sentença judicial transitada

em julgado ou de determinação legal anterior. 

4.2.2 Valores  resultantes  de  eventual  concessão  de  revisão  geral  anual,

recebidos de boa-fé por servidores públicos, não precisam ser devolvidos dada

a natureza alimentar da verba. Além disso, a não devolução também encontra

amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema

531 do STJ), corroborada pela Súmula n. 249 do TCU e pelo Prejulgado n. 63

deste Tribunal.

4.2.3. Dada a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a verba não está

abarcada no instituto da revisão geral anual,  sendo indevida a concessão de

atualização monetária na vigência da Lei Complementar n. 173/2020, salvo nas

hipóteses de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal

peremptória anterior.

4.3  Informar  o  consulente  de  que  o  inteiro  teor  Prejulgado  n.  2274,  já  com  as

modificações promovidas por esta deliberação, poderá ser consultado na parte de jurisprudência

da página: www.tce.sc.gov.br .

4.4 Dar ciência desta Deliberação ao Sr. Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito Municipal de

Gaspar e Presidente da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) e a todos os

jurisdicionados deste Tribunal de Contas.
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Florianópolis, em 18 de junho de 2021.

Wilson Rogério Wan-Dall
Conselheiro Relator
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