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PARECER JURÍDICO 

 

 

Assunto: Reflexos da Lei Complementar 173/2020 – Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus 

Para: Programa de Educação – CISAMA - AMURES 

Data: 16 de julho de 2020 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

A pedido do Programa de Educação do CISAMA, vinculado a 

Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, elaborou-se este parecer 

jurídico em relação aos reflexos da Lei Complementar nº 173/2020. 

 

Em 27 de maio de 2020 houve a publicação da Lei Complementar 

Federal nº 173, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19) e também alterou a redação de alguns dispositivos da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Embora a proposta original versasse apenas sobre o socorro financeiro a 

ser realizado pela União Federal em razão da pandemia da COVID-19, a verdade é que o 

texto sofreu alterações durante o processo legislativo. E, desse modo, também passou a 

dispor sobre um conjunto de proibições que devem ser observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em relação ao funcionalismo público. 

 

O recebimento deste auxílio financeiro está condicionado ao controle de 

gastos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. Entre as condições impostas se 

destacam a proibição dos reajustes salariais e da contagem de tempo para fins de aquisição 

de vantagens pecuniárias incorporadas ao salário dos servidores públicos e da realização de 
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concursos públicos, até o final do ano de 2021, nos termos do artigo 8º, da Lei 

Complementar nº 173/2020. 

 

Por isso, a emissão deste parecer jurídico, a fim de esclarecer eventuais 

dúvidas e procedimentos a serem adotados por Municípios, em decorrência da vigência da 

Lei Complementar nº 173/2020 

  

II – ANÁLISE DO PEDIDO 

 

Primeiramente, analisamos a disposição contida no artigo 8º, da Lei 

Complementar nº 173/2020: 

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; 
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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; 

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. 

§ 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. 

§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia 
compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, 
observado que: 

I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, 
assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de 
sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas 
de compensação deverão ser permanentes; e 

II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será 
ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual 
ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual 
poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as 
vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam 
implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer 
cláusula de retroatividade. 
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§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção 
assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos 
respectivos atos de transposição e de enquadramento. 

§ 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. (grifo nosso) 

 

Considerando o texto citado, é normal que surjam inúmeras dúvidas 

em relação à proibição ou não da concessão de direitos dos servidores de carreira, como 

progressão funcional e promoção de referência, abono de produtividade, licença-prêmio, 

adoção de medidas que causem aumento de despesas de pessoal, realização de concurso 

público ou contratações temporárias, entre outros atos de pessoal. 

 

Em que pese as disposições do referido inciso I, do artigo 8º, da Lei 

Complementar nº 173/2020, referidos direitos dos servidores já estão previstos por leis 

publicadas anteriormente à declaração de calamidade pública e, portanto, incluem-se 

entre as parcelas expressamente excepcionadas pela Lei Complementar nº 173/2020; de 

modo que a sua concessão não pode, sob qualquer justificativa, ser obstada. 

 

Trata-se de observância ao conteúdo do art. 5º, XXXVI, da 

Constituição Federal no que determina que todas as novas legislações, por ocasião da 

sua elaboração e publicação, devem observar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada: 

 

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; 
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É nesse mesmo sentido a conclusão que se faz impositiva a partir da 

análise do processo legislativo que resultou na redação final dada a Lei Complementar 

Federal nº 173/2020. 

 

Contra essa restrição, foram apresentadas diversas emendas para fins 

de assegurar a concessão do direito, as quais foram aprovadas e não há, na redação final, 

qualquer menção de natureza restritiva à concessão de progressões e promoções para os 

cargos estruturados em carreiras, em períodos aquisitivos anteriores a publicação da Lei. 

 

Sobre o ponto, é elucidativo o teor da Complementação de Relatório 

Legislativo, de autoria do Senador Davi Alcolumbre1, que discorre conclusivamente 

sobre as propostas de alteração ao projeto original nos seguintes termos: 

 

Por fim, tenho perfeita compreensão de que períodos de calamidade 

como o atual requerem aumentos de gastos públicos, tanto destinados 

a ações na área da saúde, como em áreas relativas à assistência 

social e preservação da atividade econômica. Por outro lado, é 

necessário pensar no Brasil pós-pandemia. O aumento dos gastos 

hoje implicará maior conta a ser paga no futuro. A situação é ainda 

mais delicada porque já estamos com elevado grau de endividamento. 

Dessa forma, para minimizar o impacto futuro sobre as finanças 

públicas, proponho limitar o crescimento de gastos com pessoal, bem 

como a criação de despesas obrigatórias até 31 de dezembro de 2021. 

Nesse sentido, propusemos vedar reajustes salariais ou de qualquer 

outro benefício aos funcionários públicos, bem como contratação de 

pessoal, exceto para repor vagas abertas, até o final do próximo ano. 

Proibimos também medidas que levem ao aumento da despesa 

obrigatória acima da taxa de inflação. Tomamos o cuidado, contudo, 

de permitir aumento de gastos para ações diretamente ligadas ao 

combate dos efeitos da pandemia da Covid-19. E, por razões de 

constitucionalidade, mantivemos o respeito à legislação já aprovada 
                                                           
1
 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188 Acessado em 16/06/2020. 
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antes desta Lei Complementar, inclusive à Lei nº 13.681, de 18 de 

junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de 

enquadramento. A transposição dos servidores dos ex-territórios já 

foi determinada em lei e não poderia ser impedida quando somente 

restam procedimentos e atos burocráticos para concluí-la. (Grifo 

nosso). 

 

Além disso, é necessário ressaltar que, ao editar atos normativos de 

natureza administrativa, é vedado à Administração Pública inovar no ordenamento 

jurídico, devendo somente “produzir disposições operacionais uniformizadoras 

necessárias à execução da lei cuja aplicação demande atuação da Administração 

Pública2”. 

 

Já com relação aos incisos II, III, VI e VII, do artigo 8º, da Lei 

Complementar nº 173/2020, há proibição expressa para criação de cargo, emprego ou 

função; alteração da estrutura da carreira; criação ou majoração de auxílios, vantagens, 

bônus, abonos ou benefícios de qualquer natureza; e criação de despesa obrigatória de 

caráter continuado; em todos os casos não pode haver aumento de despesa. 

 

A Administração Pública deve observar os citados dispositivos, pois 

fazem parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000. O 

artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 modificou a redação do artigo 65, daquela 

Lei Complementar. Com exceção aos profissionais da saúde e assistência social em 

relação ao inciso VI, conforme §5º, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020. 

 

Em relação aos incisos IV e V, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 

173/2020, ficam proibidas as admissões e contratações, a qualquer título, com exceção 

as reposições de cargos de chefia, de direção e assessoramento que não acarretem 

aumento de despesa, bem como para cargos decorrentes de vacância; também 

excetuam-se as contratações temporárias decorrentes da previsão do inciso IX, caput, do 

artigo 37, da Constituição Federal. 
                                                           
2
 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11ª edição. São Paulo. Ed. Malheiros, 1999, página 240. 
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Nos casos de contratações temporárias, no âmbito municipal deve 

haver expressa observância às disposições de Lei Municipal que trate de contratações 

temporárias para atender excepcional interesse público e/ou em caráter de emergência. 

 

Nos casos de concursos públicos, somente podem ser abertos editais 

para a seleção de cargos decorrentes de vacâncias, vedada a criação de novos cargos. 

 

Já o disposto no inciso VIII, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 

173/2020, proíbe a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória 

acima da variação da inflação medida através do IPCA. Ou seja, eventual reajuste deve 

observar o limite máximo da inflação apurada pelo IPCA, a fim de garantir o poder 

aquisitivo, previsto pelo inciso IV, caput, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 

E, por último, o disposto no inciso IX, do artigo 8º, da Lei 

Complementar nº 173/2020, trata sobre a proibição de contar até 31/12/2021, como 

período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, licenças-prêmio e 

demais mecanismos equivalente que aumentem a despesa com pessoal em decorrência 

da aquisição de determinado tempo de serviço. 

 

No caso dos municípios, as progressões funcionais e promoções de 

referências, previstas por Leis Municipais (Plano de Carreira e Estatuto de Servidores), 

só poderão ser concedidas se o período aquisitivo do servidor foi anterior a 

decretação de calamidade pública para enfrentamento a Covid-19. 

 

Eventual contagem de tempo para aquisição ao direito a 

progressão/promoção, só poderá contabilizar período posterior a data de 31/12/2021. 

 

Apesar da proibição da contagem de tempo para período de 

progressão/promoção, houve a preservação da contagem do tempo de serviço para fins 

de aposentadoria. 
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A Lei Complementar nº 173/2020, sob o ponto de vista do 

ordenamento jurídico vigente, fere a Constituição Federal quando altera dispositivos 

infraconstitucionais ao invés de alterar a própria Constituição pelo processo legislativo 

correto: emenda constitucional. 

 

Como exemplo disso, o inciso IX, do artigo 8°, da Lei nº. 173/20 

proíbe a contagem de tempo para o período aquisitivo de anuênios, triênios, 

quinquênios, licença-prêmio e outros benefícios, inclusive a aposentadoria - isso, em 

violação literal dos parágrafos 9° e 10°, ambos do artigo 40, da Carta Magna.  

 

E em um Estado Democrático de Direito não se pode permitir que 

uma lei seja "maior" do que a Constituição ou suprima direitos outrora garantidos por 

esta e exclua da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. 

 

Já tramitam no Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº ADI 6442, ADI 6447 e ADI 6450, que pedem o 

reconhecimento da inconstitucionalidade de vários dispositivos da Lei Complementar nº 

173/2020. 

 

Na ADI 6447, destacamos uma parte do texto da peça inicial: O 

Congresso Nacional, ao votar a Lei Complementar nº 173/2020, ao invés de se liminar 

ao programa de apoio e combate à pandemia da COVID-19, instituiu obrigações 

acessórias a todos os entes da federação e seus respectivos poderes. Decerto, o 

regramento sancionado pela Presidência da República apresenta graves consequências 

à sociedade em geral, tendo como destaque o regime jurídico e remuneração dos 

servidores de todo o país.3 

 

Ocorre que, por enquanto, a referida Lei Complementar está em 

vigência e exige o seu cumprimento até que, eventualmente, haja manifestação do Poder 

Judiciário em relação a ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas aprovadas. 

 
                                                           
3
 http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcesso 

Eletronico.jsf?seqobjetoincidente=5930596 
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Por isso, recomenda-se o cumprimento das disposições da Lei 

Complementar nº 173/2020, como medida de enfrentamento aos efeitos da Covid-19. 

 

III – DO PARECER JURÍDICO 

 

Diante disso: 

 

RECOMENDAMOS que eventual concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração dos servidores municipais fiquem suspensas até 

31/12/2021, com exceção a cumprimento de sentença judicial transitada em julgado ou 

a cumprimento a determinação legal anterior a calamidade pública decretada, conforme 

artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020; 

 

RECOMENDAMOS não realizar atos administrativos a fim de criar 

cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; alterar estrutura de 

carreira que implique aumento de despesa; criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, 

abonos ou benefícios de qualquer natureza, exceto para cumprimento de sentença 

judicial ou determinação legal anterior a calamidade pública; criar despesa obrigatória 

de caráter continuado; adotar medida que implique aumento de despesa acima da 

variação da inflação apurada pelo IPCA; 

 

RECOMENDAMOS somente realizar concursos públicos para 

preenchimento de cargos vacantes; 

 

RECOMENDAMOS que a contratações temporárias sejam apenas as 

que se enquadrem da exceção prevista pelo inciso IX, do artigo 37, da Constituição 

Federal, para fins reconhecidos de caráter excepcional e atendimento de excepcional 

interesse público comprovado. 

 

RECOMENDAMOS a suspensão das progressões funcionais e 

promoções de referências, previstas pelos Estatutos de Servidores e Planos de Carreira, 

que utilizem como período aquisitivo entre a decretação do estado de calamidade 
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pública até a data de 31/12/2021; excetuam-se a regra os servidores que adquiriram o 

período aquisitivo antes da decretação da calamidade pública, devendo ser analisados 

individualmente cada caso. 

 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 

Advogado – OAB/SC 29.493 


