TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA
AJU: ASSESSORIA JURÍDICA
ORIGEM: MUNICÍPIO DE SAUBARA
PROCESSO Nº 00695e21
PARECER Nº 00130-21
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.
SALÁRIO MÍNIMO. PISO SALARIAL. REVISÃO
GERAL
ANUAL.
ATENDIMENTO
AOS
REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
1. Não há impeditivo na LC 173 para o reajuste do
novo salário mínimo ao funcionalismo público,
desde que em sintonia com novo valor
determinado pela norma autorizadora e apenas
aos servidores que façam jus, para cumprimento
do mandamento constitucional.
2. A concessão da atualização anual do piso
salarial dos profissionais do magistério público da
educação básica e dos agentes comunitários de
saúde e de combate às endemias amoldam-se na
exceção abarcada pela Lei Complementar nº
173/2020, em seu art. 8º, inciso I, tendo em vista
que tais medidas decorrem de determinações
legais anteriores à decretação de calamidade,
instituídas pela Lei nº 11.738/2008 e pela Lei nº
11.350/2006, respectivamente.
3. A LC 173 não suspendeu o exercício do direito
constitucionalmente assegurado ao funcionalismo
público de ter assegurado a revisão da
remuneração e do subsídio, ele apenas
asseverou no art. 8º, inc. VIII, que a medida
adotada não pode importar num percentual que
esteja 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.

A Procuradora Jurídica do MUNICÍPIO DE SAUBARA, Sra. Daniele Cristina Oliveira
Padilha, por meio de expediente endereçado ao Presidente desse TCM/BA, aqui
protocolado sob o nº 00695e21, traz alguns questionamentos sobre salário mínimo
nacional, piso salarial e reajuste geral, como se observa:

Desta forma, a presente CONSULTA é no sentido de que esta Corte de Contas
ESCLAREÇA sobre a possibilidade do Município enviar Projetos de Lei ao Poder
Legislativo local, requerendo autorização para pagamento do Novo Salário Mínimo
Nacional aos Servidores Públicos Municipais, bem como o Novo Piso Salarial aos
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, como também o
Novo Piso Salarial do Magistério, se o Ministério da Educação vier a fixá-lo, em
face da proibição contida na Lei Complementar acima referida.
Na oportunidade, requer-se também, orientação sobre a possibilidade de reajuste
geral aos demais servidores, bem como aos Agentes Políticos e Cargos
Comissionados, no mesmo índice de correção do Salário Mínimo Nacional
aplicado pelo Governo Federal.

De logo, registre-se que os pronunciamentos desta Unidade, nos processos de
Consulta, são confeccionados sempre em tese, consoante regra disposta no art. 3º,
§4º da Res. TCM nº 1392/2019 - Regimento Interno, razão pela qual não nos cabe
analisar e opinar diante do caso concreto apresentado.
Na casuística, tendo em vista as peculiaridades de cada situação apresentada, esta
Corte de Contas, mediante decisão do Tribunal Pleno ou da Câmara, pode emitir
pronunciamento dissonante sobre o assunto ora tratado.
Feitas as considerações iniciais, passa-se aos esclarecimentos jurídicos a respeito das
repercussões da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, sobres os atos de
gestão de pessoal da Administração Pública municipal objetos da dúvida da Consulente.
Sabendo-se da importância das determinações e vedações contidas na LC 173/20 sobre
a gestão municipal, este Tribunal de Contas publicou em seu site oficial o e-book “LEI
COMPLEMENTAR Nº 173/2020 – PROIBIÇÃO DE CRIAÇÃO OU AUMENTO DA
DESPESA PÚBLICA RELACIONADA AOS QUADROS DE PESSOAL”, onde é possível
extrair as premissas básicas do programa federativo para enfrentamento da COVID-19,
inclusive em relação ao tema da presente Consulta:
A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, “Estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”. Dentro do
seu bojo, existem artigos de aplicabilidade temporária ou excepcional (que
vigorarão por determinado período de tempo) e de aplicabilidade permanente.
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Uma das finalidades da norma legal em questão é o contingenciamento dos gastos
públicos, tendo em vista que as medidas implementadas pelas autoridades para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (como, por exemplo, o
isolamento e a quarentena dispostos na Lei nº 13.979/2020) têm impacto direto na
economia e têm ensejado a queda na arrecadação.
Nesse contexto, será abordada neste eBook especificamente a proibição de
criação ou de aumento da despesa pública relacionada aos quadros de pessoal
dos Municípios, nos termos do artigo 8º(...)

De certo, o objetivo do legislador federal ao elaborar a LC 173 fora de um lado o
fortalecimento financeiro dos entes federados, frente as dificuldades impostas pela
pandemia, e de outro lado, estabelecimento de proibições e restrições voltadas à
disciplina fiscal e a contenção de despesas, dentre elas, as despesas com pessoal.
Para tanto, a referida Lei Complementar criou uma série de travas, traduzidas em
proibições e restrições (art. 8º), no intuito de impedir o crescimento das despesas
públicas relacionadas aos gastos com folha de pagamento, aplicáveis desde sua
publicação até 31 de dezembro de 2021, aos entes federativos afetados pela calamidade
pública decorrente da pandemia:
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.
§ 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. (grifos nossos)

Sobre o primeiro questionamento, efetivamente, em face da decretação do novo
Salário Mínimo, mediante a Medida Provisória nº 1.021, de 30.12.2020, deve a
Administração reajustar para o patamar ali estabelecido as remunerações dos
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servidores que se situem em valores inferiores, para cumprimento do mandamento
constitucional.
Esse é a inteligência da leitura conjugada de alguns dispositivos constitucionais:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
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:
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público;
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.
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.
7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir.
(grifos nossos)

Note-se que essa situação é abarcada pelas exceções do art. 8º, inc. I, da LC 173/20, por
se enquadrar em “determinação legal anterior à calamidade pública”, de modo que não
há qualquer impeditivo para o referido reajuste, desde que em sintonia com novo valor
determinado pela norma autorizadora e apenas aos servidores que façam jus.
Importa mencionar que, sobre a relação entre salário mínimo e remuneração de
servidores públicos o Supremo Tribunal Federal já sumulou alguns entendimentos, que
não podem passar desapercebidos pelos gestores municipais, dentre eles os que
seguem:
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Súmula Vinculante STF nº 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
Súmula Vinculante STF nº 16: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98),
da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor
público.”

Portanto, necessário se faz no momento da concessão do reajuste observar o
entendimento sumulado do STF e a recente jurisprudência dessa Corte, que traz com
clareza os limites do reajuste da remuneração de servidor público para cumprimento do
salário mínimo consagrado na Constituição Federal:
É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a garantia de percepção de salário
mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da
Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao
vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o
abono pago para atingir o salário-mínimo não devem incidir as gratificações e
demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7º, inciso IV, da
Constituição Federal.
STF - RE 499.937 AGR / RN

Prosseguindo, sobre o novo Piso Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e de
Combate às Endemias e possível novo Piso Salarial do Magistério, deve-se afirmar que
esta Corte de Contas entende que em tais situações não há ofensa a LC 173, uma vez
que a própria LC 173 ressalvou a possibilidade de concessão, a qualquer título, de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores e empregados
públicos na hipótese de determinação legal anterior à calamidade pública, como se
observa nas duas situações.
Algumas particularidades sobre o reajuste baseado em elevação do piso salarial das
categorias de servidores merecem destaque, pois devem ser observadas no
adimplemento dos montantes, como bem lançado no Processo de Consulta TCM nº
14855e20:
Nessa senda, a concessão da atualização anual do piso salarial dos profissionais
do magistério público da educação básica amolda-se na exceção abarcada pela
Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, inciso I, tendo em vista que tal
medida decorre de determinação legal anterior à decretação de calamidade, já que
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decorre de uma obrigação prevista na Lei nº 11.738, aprovada e vigente no
ordenamento jurídico desde o exercício de 2008.
Apesar de ser imprescindível à concessão da aludida adequação do piso salarial
dos professores, a edição de lei local de competência do Chefe do Poder
Executivo, destaca-se que tal ato trata-se apenas da instrumentalização da
concessão de um direito já resguardado pelo ordenamento jurídico.
Neste ponto é crucial apontar que a atualização prevista na Lei Federal nº
11.738/2008 refere-se apenas aos vencimentos dos professores que estejam
fixados em valor equivalente ao piso salarial, não podendo ser usada como
fundamento para a concessão de reajuste para toda a categoria do magistério.
Com efeito, o mencionado diploma legal tem por objetivo garantir o valor mínimo a
ser pago ao nível inicial da carreira do magistério, não havendo no seu texto
qualquer previsão no sentido de estender o índice de atualização aos demais
níveis da carreira que estejam fixados em patamar superior.
Nessa linha de entendimento, destaca-se posicionamento do Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 4167/DF, no sentido de que o piso previsto na Lei
Federal não implica “em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que
não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com
aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira”.
(...)
Outrossim, embora os vencimentos dos professores que estejam acima do piso
salarial nacional não possam ser alterados automaticamente com base na referida
Lei Federal, poderão ser eventualmente reajustados caso haja alguma outra norma
local com vigência anterior à calamidade determinando tal adequação ou se
houver comando judicial transitado em julgado neste sentido (inteligência do inciso
I, do art. 8º, da LC nº 173/2020). (grifos do original)

As mesmas considerações aqui pontuadas em relação ao pagamento do piso salarial do
magistério valem para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias,
que consoante a Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018, assim consignou:
Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial
das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às
Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº
12.994, de 2014)
§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil
quinhentos
e
cinquenta
reais)
mensais,
obedecido
o
seguinte
escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)
I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído
pela lei nº 13.708, de 2018)
II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela
lei nº 13.708, de 2018)
III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de
2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)
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Nessa senda, em relação a segunda e terceira dúvida da Consulente, a concessão
da atualização anual do piso salarial dos profissionais do magistério público da
educação básica e dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias
amoldam-se na exceção abarcada pela Lei Complementar nº 173/2020, em seu art.
8º, inciso I, tendo em vista que tais medidas decorrem de determinações legais
anteriores à decretação de calamidade, instituídas pela Lei nº 11.738/2008 e pela Lei
nº 11.350/2006, respectivamente.
Parte-se agora para abordar o tema da revisão geral anual, objeto da quarta pergunta
desta Consulta. A revisão geral anual, garantida na Carta Magna em seu art. 37, inciso X,
é uma das espécies de atualização da remuneração dos servidores públicos e do
subsídio dos agentes políticos que, por sua vez, visa assegurar o valor real, face a perda
do poder aquisitivo provocado pela inflação.
Esclareça-se,

porque

necessário,

que

a

recomposição

do

poder

aquisitivo

supramencionada se refere apenas à recuperação do valor monetário dos vencimentos
em face da inflação ocorrida no período. Assim, tal como ocorre com a correção
monetária, não se trata de ganho efetivo ou de qualquer acréscimo efetivo da
remuneração, mas de manutenção do poder de compra (valor monetário) da moeda.
Sobre a questão ora analisada, o Professor Hely Lopes Meirelles, em seu livro “Direito
Administrativo Brasileiro”, 29ª edição, 2004, páginas 459/460, leciona que:
“Há duas espécies de aumento de vencimentos: uma genérica, provocada pelo
aumento do poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos denominar aumento
impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o
equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos; e outra específica,
geralmente feita à margem da lei que concede o aumento geral, abrangendo
determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma
elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do
decréscimo do poder aquisitivo.
No tocante à primeira espécie, a parte final do inc. X do art. 37, na redação da EC
19, assegura 'revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices´, dos vencimentos e dos subsídios. (…).
A segunda espécie ocorre través das chamadas reestruturações, pelas quais se
corrigem as distorções existentes no serviço público, tendo em vista a valorização
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profissional observada no setor empresarial, para que a Administração não fique
impossibilitada de satisfazer suas necessidades de pessoal.”

Vale frisar que esta revisão é um direito de todos os agentes políticos e servidores
públicos, uma vez que a Carta Magna prevê sua aplicação indistintamente, objetivando
recompor as perdas inflacionárias a cada exercício. Além disso, de acordo com o
dispositivo constitucional citado, ela deverá ser concedida por intermédio de Lei
específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso.
Neste ponto, insta realçar que, a LC 173 não suspendeu o exercício do direito
constitucionalmente assegurado ao funcionalismo público de ter assegurado a
revisão da remuneração e do subsídio, ele apenas asseverou no art. 8º, inc. VIII,
que a medida adotada não pode importar num percentual que esteja “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”.
Veja-se que não é possível vincular a revisão geral anual ao aumento do salário mínimo,
face a vedação expressa de vinculação do instituto para qualquer fim inserida no texto
constitucional (art. 7º, inc IV, parte final), inclusive com entendimento já sumulado pelo
STF (S.V. nº 4), como já mencionado neste parecer.
Diante de tudo quanto anteriormente exposto, esta Assessoria Jurídica, em tese e sem se
debruçar sobre a realidade fática do Município Consulente, à luz da sistemática que rege
a matéria ora em exame, conclui que:
1. Não há impeditivo na LC 173 para o reajuste do novo salário mínimo ao funcionalismo
público, desde que em sintonia com novo valor determinado pela norma autorizadora e
apenas aos servidores que façam jus, para cumprimento do mandamento constitucional.
2. A concessão da atualização anual do piso salarial dos profissionais do magistério
público da educação básica e dos agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias amoldam-se na exceção abarcada pela Lei Complementar nº 173/2020, em
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seu art. 8º, inciso I, tendo em vista que tais medidas decorrem de determinações legais
anteriores à decretação de calamidade, instituídas pela Lei nº 11.738/2008 e pela Lei nº
11.350/2006, respectivamente.
3. A LC 173 não suspendeu o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao
funcionalismo público de ter assegurado a revisão da remuneração e do subsídio, ele
apenas asseverou no art. 8º, inc. VIII, que a medida adotada não pode importar num
percentual que esteja “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”.
Salvo melhor juízo, essa é a orientação da Assessoria Jurídica do TCM/BA, de caráter
opinativo e orientativo, elaborada de acordo com os subsídios fornecidos pela
Consulente.
É o parecer. À consideração superior.
Salvador - Ba, 22 de janeiro de 2021.

Tâmara Braga Portela
Assessora Jurídica
Revisado por Flávia Queiroz – chefe em exercício da AJU
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