
 

 

PARECER JURÍDICO 
 
 
 
 
 
 

Lei complementar 173/2020 
Emenda Constitucional 109 (PEC 186) 
 
 
 
 
 
 

Solicita esta Confederação Nacional e Federação 
Estadual dos Servidores Públicos Municipais, parecer de nossa autoria a 
respeito da aplicabilidade da Lei Complementar Federal n° 173 de 27 de 
maio 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de enfrentamento 
ao Corona vírus e por conseguinte  determinou o congelamento dos 
salários e vencimentos dos servidores públicos assim como das demais 
condições constantes de leis especificas e dos próprios estatutos que 
estabeleceu o regime jurídico estatutário. 

 
Em um primeiro momento faz-se  necessário  

proceder uma definição a respeito do que é o servidor público, e o que 
são os empregados públicos, a eficácia da Lei no âmbito de sua 
aplicabilidade considerando os aspectos da autonomia de cada uma das 
unidades da Federação, ou seja, Estados, Municípios e Distrito Federal, e 
por último quanto aos aspectos da competência jurisdicional para decidir 
sobre a matéria. 

 
Servidor público são todos os indivíduos que 

prestam serviços para a administração Pública, aprovados em concursos 
públicos e nomeados para o exercício do cargo em regime próprio de 
natureza administrativa estatutária. 

 



 

 

Empregados públicos contratados 
temporariamente (Inciso IX, Art. 37 da C.F.) e os efetivos nomeados para 
o cargo em razão de aprovação em concurso público para exercer função 
no regime da consolidação das Leis Trabalhista. 

 
A Lei Complementar 173/2020, foi editada 

especificamente com foco nos servidores públicos da União, regidos pela 
lei complementar 8112/90 de 11 de dezembro de 1990, de natureza 
administrativa. 

 
Inobstante a Lei Federal Complementar n°173 

fazer referência aos Estados e Municípios, por si só ela não pode ser 
aplicada automaticamente aos servidores dos Estados e Municípios sob 
pena de caracterização de invasão no âmbito da autonomia 
administrativa destas Unidades autônomas da União que gozam de 
independência na organização de sua política administrativa interna, 
sendo este o conteúdo dos artigos 18 e 30 da Constituição Federal 
respectivamente transcritos: 
 

Art. 18. A organização político-

administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta 

Constituição. 

 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de 

interesse local; 

 

De se ressaltar que frente a autonomia e 
independência político administrativa dos Estados e Municípios não 
pode a lei complementar federal 173/2020, por si só alterar, modificar 
ou atingir o estatuto dos servidores municipais e estaduais  alterando o 
seu regime jurídico, assim como, as relações entre os servidores e 
administração pública o que fere inclusive a própria Constituição Federal, 



 

 

quanto as aspectos dos direitos adquiridos, quais sejam: licença prêmio, 
adicionais por tempo de serviço, sexta parte, evolução profissional, plano 
de cargos e salários e revisão salarial. 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

 

XXXVI - a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada; 

 

O Art. 37, Inciso X da C.F. abaixo transcrito 
estabelece a revisão anual dos vencimentos dos servidores, vejamos: 
 

Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:    

 

X - a remuneração dos servidores 

públicos e o subsídio de que trata 

o § 4º do art. 39 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; 

 



 

 

 

Se por outro lado o índice de inflação anual vem 
sofrendo expressiva alta em face das conseqüentes altas dos preços dos 
alimentos, combustíveis, energia elétrica, água, transporte, aluguel, o 
congelamento do valor dos salários de forma direta tipifica supressão 
salarial,  o que é vedado pelo inciso XV do Art. 37 da C.F., sem se falar no 
outro aspecto ofensivo ao art. 39 da Lei Maior que determina a 
instituição dos Planos de Cargos e Salários nas Administrações Públicas, 
para corroborar nossa afirmações é que colacionamos abaixo os 
respectivos artigos: 

 
Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

 

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;    

 

Art. 39. A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios 

instituirão conselho de política de 

administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos 

Poderes. 

 
Ademais, destaca-se que a respectiva lei 

complementar 173 para fugir do seu aspecto de inconstitucionalidade 
em seu artigo 8º não consigna vedação da revisão salarial anual dos 



 

 

servidores conforme o disposto no inciso X do artigo 37 da constituição 
federal, razão pela qual em julgamento das ações diretas de 
inconstitucionalidade, relator Ministro Alexandre de Moraes, a mesma 
foi julgada constitucional por unanimidade. 

 
Dentro da mesma linha de raciocínio, encaixando 

os aspectos da lei complementar nº 173/2019 com a PEC 186/21, hoje 
Emenda Constitucional 109, de se atentar que em respeito ao princípio 
da autonomia dos estados e municípios de modo a afastar os aspectos 
da inconstitucionalidade, em seu artigo 167 A, incisos I e II, aos estados 
e municípios é FACULTADO o congelamento de todas as despesas 
enquanto que para União é obrigatório e automático este procedimento, 
inclusive com suspensão de sua expansão permanecendo nessa condição 
pelo menos enquanto durar o estado de calamidade. 

 
O princípio constitucional da isonomia não está no 

tratamento de igualdade entre os desiguais, cada estado ou município 
componentes da União brasileira possui suas peculiaridades uns mais 
ricos e outros mais pobres o que evidencia que a emenda constitucional 
109/ PEC 186, em seu artigo 167 a incisos I e II, estabelecem como 
FACULTATIVO aos estados e municípios do congelamento de suas 
despesas. 

 
De outro lado, de sinalizar que no tocante à revisão 

anual dos vencimentos dos servidores assegurado pelo inciso X do artigo 
37 da constituição federal os requisitos para a sua prática está delineado 
pela lei complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal tendo-
se em vista que no universo dos estados e municípios brasileiros 
unidades autônomas da União alguns dentro do seu limite de gastos com 
pessoal no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, possuem margem 
para promoverem a revisão salarial de seus servidores em cumprimento 
ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, enquanto 
que outros só não estão obrigados ao cumprimento da regra 
constitucional pela falta de recursos e inexistência de margem para 
despesas com pessoal nos termos da lei de responsabilidade fiscal. 

 
Neste sentido, na expressão consignada pela 

emenda constitucional 109 (PEC 186) em seu artigo 167 A, FACULTATIVO 



 

 

deixa evidente e claro que quem possui as condições estabelecidas pela 
Lei De Responsabilidade Fiscal não está impedido de promover a revisão 
anual dos salários de seus servidores. 

 
Equivocado nos parece a orientação dos Tribunais 

de Contas de determinados estados como no caso de São Paulo e Mato 
Grosso que através de circular ameaça os prefeitos municipais com a não 
aprovação de suas contas caso apliquem a revisão salarial para os 
servidores. 

 
Estranho é que na qualidade de controlador 

externo das contas públicas não cabe aos Tribunais de Contas aprovarem 
ou rejeitarem as mesmas, a eles cabe apenas a análise técnica das 
respectivas contas, com emissão de parecer pela sua aprovação ou 
rejeição, posto que a competência e legitimidade para aprovação e 
rejeição das contas é do poder legislativo que possui autonomia para 
decidir considerando ou não o parecer do Tribunal de Contas vez que 
exercem a função de controlador interno sobre as contas públicas. 

 
Desse modo, entendemos que grande parte dos 

prefeitos e governadores estão se acobertando sob o manto de uma 
legislação federal que não se aplica de forma direta aos estados e 
municípios em razão da autonomia de cada um dos entes federativos, 
fugindo e se eximindo de sua responsabilidade, esquecendo-se que 
quem produz uma má ou  excelente administração pública não é o 
político eleito, é em verdade os servidores públicos que não possuem 
mandato por tempo determinado mas sim carreira assegurada por 
garantias constitucionais. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
____________________________      ____________________________ 
                Dr.Jamir Menali                                       Dra. Mariana Menali 
         Procurador CSPM / FESSPMESP                                             Advogada 
 


