
NOTA INTERPRETATIVA SOBRE LC 173/20 E EC 109/21 

REVISÃO GERAL ANUAL E PARECER DO TCE  

 

Inicialmente, destacamos importantes fundamentos legais e argumentos 

colacionados no Parecer elaborado pelo Dr. Marcos Rogerio Palmeira (OAB/SC 

8095), assessor jurídico da FETRAM: 

Os servidores públicos dos Municípios de Santa Catarina foram surpreendidos com 
a manifestação do Tribunal de Contas do Estado sobre a recomposição de 
vencimentos pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA, após o 
Supremo Tribunal Federal julgar constitucional a Lei Complementar 173/2020, no 
âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6442/6447/6450/6525. A 
orientação do TCE-SC recomenda não conceder qualquer tipo de recuperação 
remuneratória para os servidores públicos, seja na forma de ganho real ou, mesmo, 
como meio de restabelecer o poder de compra perdido pela corrosão inflacionária.  

(...) 

A Constituição determinou, conforme o art. 59, caput, que o TCE é órgão auxiliar 
da Assembleia Legislativa na fiscalização das contas públicas, em especial, na 
observância da responsabilidade fiscal. Dentre as atribuições,  (...) ESTÁ A DE  

PRESTAR ORIENTAÇÃO NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESPONDENDO AS CONSULTAS 

FORMULADAS. 

Importante destacar que a sessão ordinária de 10 de maio de 2021 se deu por conta 
da análise de consulta formulada na forma do art. 59, XII da Constituição Estadual. 
Portanto, naquela hipótese, o TCE estava no exercício de sua função de consultoria 
e assessoramento, dando uma interpretação a respeito da aplicação do art. 8º da 
Lei Complementar 173/2020.  Assim, aquela manifestação não tem a mesma 
natureza vinculativa de uma decisão judicial. As respostas às consultas formuladas 
por Entes Políticos e órgãos da administração pública tem apenas o caráter de 
ORIENTAÇÕES. 

Ademais, o perfil das receitas e dos gastos públicos municipais não seguem um 
padrão unitário, porque determinados pelas peculiaridades econômicas locais e 
pela qualidade dos serviços públicos prestados à população. O cumprimento das 
restrições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente, o limite 
prudencial de gasto com folha de pagamento e o comprometimento da receita 
corrente líquida, somente pode ser aferido mediante a análise das contas públicas 
de cada município em particular. (grifo nosso)   
 
Por tais razões, ainda que se considere relevantes as recomendações expedidas 
pelo TCE-SC, estas não podem criar restrições a autonomia administrativa e 
financeira dos Entes Políticos ou mesmo entrave a iniciativa de lei por parte do 
Chefe do Poder Executivo. (grifo nosso)   
 

TESES QUE VIABILIZAM A RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS 
 
PRIMEIRA: EC 95/2016, alterou o art. 107 ADCT estabeleceu que os valores limites 
das despesas primárias devem sofrer a alteração anual pelo IPCA: 



 
"ART. 107. FICAM ESTABELECIDOS, PARA CADA EXERCÍCIO, LIMITES INDIVIDUALIZADOS 

PARA AS DESPESAS PRIMÁRIAS: 
(...) 
§ 1º CADA UM DOS LIMITES A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE ARTIGO EQUIVALERÁ: 
(...) 
II - PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES, AO VALOR DO LIMITE REFERENTE AO EXERCÍCIO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR, CORRIGIDO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS 

AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, OU DE OUTRO ÍNDICE QUE VIER A SUBSTITUÍ-LO, PARA O PERÍODO DE DOZE 

MESES ENCERRADO EM JUNHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR A QUE SE REFERE A LEI 

ORÇAMENTÁRIA. 
 
A Emenda Constitucional mais severa de controle de gastos públicos da União 
determinou que o valor nominal dos limites das despesas primárias fosse 
recomposto pelo IPCA ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ou pelo 
índice que vier substituí-lo. Por um lado, a indexação apenas pelo índice de inflação 
afigura-se um instrumento regressivo do gasto público per capita, com efeito 
deprimente na distribuição de serviços públicos entre a população. Por outro lado, 
no que se refere ao vencimento e as carreiras dos servidores públicos, esta 
correção segundo a EC 95/2016, NÃO se enquadra no conceito de REAJUSTE OU 

AUMENTO das despesas primárias. Mas, caso a Lei Complementar 173/2020 
contivesse dispositivo impeditivo da aplicação do IPCA para corrigir quaisquer das 
despesas primárias se estaria diante de uma antinomia jurídica, em face da 
contrariedade com a regra estabelecida no art. 107, § 1º, II do ADCT.  
 
SEGUNDA: A Lei Complementar 173/2020 no que respeita aos dispositivos 
analisados contém a seguinte redação: 
 
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; 
(...) 
§ 5º O DISPOSTO NO INCISO VI DO CAPUT DESTE ARTIGO NÃO SE APLICA AOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDE QUE RELACIONADO A MEDIDAS 

DE COMBATE À CALAMIDADE PÚBLICA REFERIDA NO CAPUT CUJA VIGÊNCIA E EFEITOS NÃO 

ULTRAPASSEM A SUA DURAÇÃO. 
§ 6º (VETADO). 
 



A recomposição remuneratória dos servidores públicos, pelo IPCA, não está 
contemplada nas hipóteses proibitivas do art. 8º, I da LC 173, porque restabelecer 
o poder de compra dos vencimentos não representa VANTAGEM, AUMENTO, REAJUSTE 

OU ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. O dispositivo comporta apenas a interpretação 
restritiva, ou seja, somente nas situações indicadas, expressamente vedadas pelo 
art. 8º da LC 173/2020, configurar-se-ia o acréscimo de despesa primária atinente 
a remuneração das carreiras dos atuais servidores públicos; 
 
TERCEIRA: A EC 95/2016, ainda que tenha estabelecido regras de proibição do 
aumento dos gastos públicos no âmbito da União, introduziu meio de recomposição 
do valor nominal dos limites das despesas primárias válida para todos os Entes 
Políticos. Todo o acréscimo da despesa superior ao índice oficial de inflação 
constitui-se reajuste vetado pela EC 95/2016. Mas, a correção da despesa primária 
– incluído o gasto obrigatório – no limite do IPCA anual, não viola o regime de 
contenção das despesas estatais, inserto pela Lei de responsabilidade fiscal. 
Observe-se que o art. 8º, VIII da LC 173/2020 apresenta este entendimento, em 
consonância com os parâmetros conceituais da EC 95/2016. Aliás, inexiste um 
dispositivo categórico excluindo a despesa primária relativa a remuneração dos 
servidores públicos da correção do valor nominal pelo índice inflacionário. Ao 
contrário, o art. 107, II contém a autorização genérica de atualização das despesas 
primárias pelo IPCA e, também, o art. 8º, VIII da LC 173/2020 em relação a despesa 
primária obrigatória1.   
 
QUARTA: Portanto, não há obstáculo na Constituição, nem mesmo na LC 173/2020 
para a concessão de reajuste pelo IPCA para os servidores públicos, DESDE QUE 

OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, ORÇAMENTÁRIAS E CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À 

ESPÉCIE. A Constituição, no inciso X do artigo 37 da CF/88 fixa que a remuneração 
dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. Reitere-se que a permissão de conceder o IPCA na forma de 
RECOMPOSIÇÃO dos vencimentos, restou autorizada pelo STF ao declarar a 
constitucionalidade do art. 8º, VIII da LC 173/2020 no julgamento das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADIs) 6442/6447/6450/6525.  
 
QUINTA: Os atos normativos de Chefes do Poder Executivo tendente a revisar a 
concessão de recomposição dos vencimentos, nos limites do IPCA anual, devem 
ser considerados sob o crivo do art. 5º, XXXVI, do art. 7º, VI, bem como a 
jurisprudência do STF no que respeita aos direitos remuneratórios dos servidores 
públicos. 2  

 

 
1 A despesa obrigatória primária é aquela que o poder público usa para pagar custos mensais obrigatórios para a 
manutenção da Administração Pública, saúde, educação e servidores públicos, já a despesa primária total engloba 
também os investimentos públicos facultativos 
2 PALMEIRA, Marcos Rogério. Informativo da FETRAM. Parecer do TCE e legalidade da reposição do IPCA na 

Revisão Geral Anual da Remuneração que trata o Inciso X do Art. 37 da CF. Maio/2021. 

 



Além das considerações transcritas, há de ser considerado que, se o 

legislador, ao elaborar a LC 173.2020, realmente tivesse a intenção de proibir a 

aplicação da revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X da Constituição 

Federal, teria utilizado exatamente esta expressão, e não a expressão reajuste. As 

regras constitucionais são imperativas e de ordem pública. Assim sendo, a norma 

constitucional prevista no art. 37, inciso X da Constituição Federal, deve ser 

interpretada de forma restritiva. 

É importante destacar ainda, que a revisão geral anual, tem por alvo a 

reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração, 

e deve ter a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e envolver todos os 

servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices.  

Já a fixação ou reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, 

direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante 

reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os 

servidores públicos. 

 A aplicação da revisão geral anual não permite discricionariedade 

administrativa, porque é um comando constitucional impositivo e vinculado, que deve 

ser obedecido anualmente. 

 Além desta questão da necessidade de observar a diferença de conceitos 

quando interpreta-se a Constituição Federal, é importante lembrar que em 

15.03.2021, foi promulgada e publicada a Emenda Constitucional nº109, que altera 

e acrescenta vários artigos na Constituição Federal. A EC n°109/2021 institui 

mecanismos de ajuste fiscal, sempre que as despesas obrigatórias da União 

superarem 95% da despesa total sujeita ao teto de gastos ou, para Estados e 

Municípios, quando as despesas correntes superarem 95% das receitas 

correntes. 

 Para evitar descontroles fiscais, conforme o art. 167-A da Constituição 

Federal, gatilhos orçamentários serão acionados, tais como a VEDAÇÃO à: 

1. Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste, exceto dos 

derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 

anterior ao início da aplicação das medidas; 

2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 



4. Admissão ou contratação de pessoal, ressalvadas as reposições de cargos de 

chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa ou vacâncias; 

5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias; 

6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza, exceto quando derivados de 

sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início 

da aplicação das medidas; 

7. Criação de despesa obrigatória; 

8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação (autoriza o IPCA), observada a preservação do poder 

aquisitivo; 

9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento; 

10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária; 

O § 1º do mesmo art. 167-A da Constituição Federal, expressa que: caso a 

despesa corrente superar 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem 

exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele 

indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do 

Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos 

autônomos, implementá-las em seus respectivos âmbitos. 

No § 2º diz que: O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em 

regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. 

 

 No caso do município de Indaial, a receita corrente realizada constante no 

Balanço de 2020 foi de R$ 280.812.213,83 (duzentos e oitenta milhões, oitocentos e 

doze mil reais) e a despesa corrente paga foi de R$ 230.033.763,42 (duzentos e 

trinta milhões, trinta e três mil reais). Neste balanço, a proporção da despesa corrente 

comparada à receita corrente, é de 81,92%, ou seja, abaixo inclusive do percentual 

de 85% citado no § 2º do art. 167-A da Constituição Federal. 

 Considerando a receita corrente projetada no Orçamento de 2021 do 

município de Indaial, temos o total de R$ 352.580.927,97 (trezentos e cinquenta e 

dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais) e a despesa corrente orçada, é de R$ 

333.130.106,98 (trezentos e trinta e três milhões, cento e trinta mil reais). Neste 

orçamento, a proporção da despesa corrente comparada à receita corrente, é de 

94,48%, ou seja, no limite do que é permitido constitucionalmente. 

 Há de ser considerado que orçamento é sempre uma projeção do que se 

pretende e o balanço é o que efetivamente aconteceu com as finanças do ente 



público. No orçamento de 2021 do Município de Indaial, está prevista a reposição 

geral anual dos servidores. 

 Então, como já argumentamos anteriormente, a LC 173/2020 não 

menciona o reajuste geral anual, somente a expressão reajuste, que são conceitos 

diferentes inseridos no texto constitucional e no direito administrativo. Por outro lado, 

a EC 109/2021 autoriza até mesmo a aplicação de “reajuste”, expressão utilizada 

pelo Tribunal Pleno do TCE/SC, por ocasião da apreciação do processo de consulta 

@CON 21/00249171, em 10 de maio do corrente. 

 Em resumo, estes números significam que o município de Indaial teve 

superávit em 2020 (arrecadou mais do que gastou), e obteve este resultado, inclusive 

com o não repasse da inflação de 2019 a 2020 à remuneração e vale-alimentação 

dos servidores. Esperamos que agora o prefeito encaminhe o projeto de lei à Câmara 

de Vereadores para aprovação, visando o pagamento dos percentuais/valores 

devidos a título de reajuste geral anual de maio de 2019 a abril de 2021. 

 

Dra. Elsa Cristine Bevian – OAB/SC 6623 

Assessora Jurídica do SINSERPI 


