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LEI COMPLEMENTAR 173: CONTRAPARTIDA EXIGIDA DO 

TRABALHADOR PÚBLICO NO COMBATE À PANDEMIA 
 

Francis Campos Bordas, advogado. 

Maio de 2020.  

 

 Em meio à crise sanitária que se abateu mundialmente, foram apresentadas algumas propostas 
legislativas com o intuito de viabilizar o combate à pandemia, dentre elas, dois projetos de lei complementar 
(PLP) de ajuda aos estados e municípios, nas quais foi exigida pelo Ministério da Economia uma contrapartida 
no corte de gastos. Como era de se esperar pelos discursos de representantes do governo federal, a 
contrapartida mira a remuneração dos servidores públicos. É nesse cenário que o Parlamento submeteu à 
sanção presidencial o texto final do PLP 149/2019 (também tramitou sob o número PLP  39/2020). No dia 27 
de maio de 2020, o PLP foi sancionado, com vetos parciais, sendo publicada a Lei Complementar 173, que 
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. 

 Sempre houve, durante a tramitação do PLP, muita apreensão sobre quais seriam as contrapartidas 
exigidas por parte do comando econômico do governo; as hipóteses variavam desde corte da folha de 
pagamento em 25%, proibições de novas contratações e concursos, congelamento de salários, proibições de 
progressões, dentre outras. Depois da apresentação do relatório do texto substitutivo no Senado por parte 
de seu presidente, Senador Davi Alcolumbre, houve uma forte movimentação do movimento social e 
parlamentares no sentido de adequar o texto justamente no que toca às medidas compensatórias. A 
justificativa central desse movimento de oposição está centralizada nos recentes acontecimentos mundiais 
que demonstram a essencialidade de um sistema público de saúde para fazer frente à pandemia, o que, 
obviamente, inclui a indispensável presença de servidores públicos. Não faltam exemplos do empenho e 
dedicação de profissionais da saúde, pesquisadores, profissionais da educação, forças de segurança, entre 
tantos outros, para fazer frente ao flagelo. Portanto, o momento atual exige fortalecimento e investimento 
no setor público, e não o contrário.  Isso refletiu nos debates no parlamento, resultando num texto final da 
Lei Complementar que difere do originalmente proposto.  

 Relativamente aos servidores públicos, duas inquietações preponderam quanto à LC 173: [1] 
congelamento de vencimentos e [2] suspensão de progressões nas carreiras, adicionais por tempo de serviço, 
como medida de diminuição do crescimento vegetativo da folha de pessoal. 

 Sobre esses dois aspectosi dedicamos esse texto, mais objetivamente ao artigo 8º da LC 173, do qual 
destacamos os seguintes trechos que tratam das inquietações apontadas acima: 

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 
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derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 
pública; 

(...) 

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. 

 

PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE AUMENTOS 

 De acordo com o inciso I acima referido, estão proibidos quaisquer atos legislativos de concessão de 
vantagens até 31 de dezembro, excetuadas determinações judiciais transitadas em julgado e majorações 
decorrentes de leis anteriores à pandemia.  

 É preciso ter claro que o verbo “conceder”, usado na redação do inciso I, deve ser compreendido 
como sendo o exercício da iniciativa privativa do chefe de cada Poder para propor leis que fixem ou alterem 
a remuneração dos servidores, conforme determina o art. 37, X da Constituiçãoii.  Ou seja, a lei complementar  
impede – até final de 2021 - a edição de leis prevendo concessão de novos aumentos, reestruturações ou 
criando vantagens. Portanto, “concessão de vantagens” é diferente de “pagamento de vantagens”. Está 
mantido o pagamento de vantagens já concedidas anteriormente à pandemia. Logo, o inciso I não suprime 
ou torna inexigível nenhuma vantagem já existente, ressalvada a hipótese do inciso IX que analisaremos a 
seguir.   

 Antes disso, porém, lembremos que o inciso X do art. 37 da Constituição prevê, em tese, a revisão 
geral anual da remuneração dos servidores. Contudo, a história já tratou de mostrar que tal garantia, na 
prática, já foi tornada letra morta, com aval do STF, que definiu a seguinte tese de repercussão geral no RE 
905357 RG-RRiii: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, 
de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".   Em se tratando o 
orçamento público de uma peça que decorre não apenas da capacidade financeira do ente, mas, sobretudo, 
da vontade política na sua formatação (OLIVEIRA, 2018iv), é possível afirmar que a garantia de revisão anual 
transformou-se em uma ficção, dependendo única e exclusivamente da iniciativa do Chefe de Poder e 
ratificação do Legislativo. Logo, no plano prático, não nos parece que a mudança legislativa tenha grande 
repercussão, posto que a simples inércia dos Chefes de Poder trataria de congelar os salários.  

 Destacamos, porém, que duas situações foram excetuadas pelo inciso I, ou seja, situações que 
admitiriam, mesmo no período de pandemia, algum reajuste: [1] decisões judiciais transitadas em julgado e 
[2] aumentos decorrentes de leis anteriores à pandemia.  

  Iniciemos  pela  ressalva com relação ao cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado. 
À primeira vista, parece-nos inconstitucional condicionar o cumprimento de ordens judiciais ao seu definitivo 
trânsito em julgado, já que impõe uma restrição ao Poder Judiciário, na medida em que inibe a concessão de 
medidas antecipatórias de mérito ou liminares. Sequer foram excepcionadas situações em que já exista 
repercussão geral, súmula vinculante ou caráter repetitivo, situações essas que, inclusive, impõem a 
concessão de tutelas de evidência no Código de Processo Civilv. O segundo aspecto que escapa à proibição é 
a anterioridade da norma em relação à pandemia, vale dizer, não se aplica a vedação quando a vantagem ou 
aumento decorra de lei anterior à pandemia. A questão é: quando começou a pandemia? Entendemos que 
para fins de limitações de gastos públicos e demais consequências financeiras e orçamentárias, o marco 
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temporal do início da pandemia é o Decreto Legislativo 6/2020, de 20/3/2020, posto que nele ficou 
expressamente reconhecida a ocorrência de estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 da LRF. 
Logo, escapam à proibição os aumentos e vantagens concedidos antes de 20/3/2020, ainda que a 
implantação efetiva em folha ocorra depois dessa data, os quais seguem exigíveis. 

 Assim, no plano da realidade, do nosso cotidiano, a falta de concessão de novos reajustes ou 
aumentos não precisaria sequer de alteração legislativa; a inércia dos gestores se ocuparia disso. Contudo, é 
preciso registrar que o premeditado congelamento de vencimentos dos servidores é, ao nosso sentir, uma 
forma velada de impor-lhes uma redução de vencimentos, ainda que indireta e projetada no tempo, a qual 
será definitivamente descortinada quando mensurada a inflação do período de maio/2020 a 
dezembro/2021vi.  

 

A MAGIA DE PARAR O TEMPO 

 O inciso IX do artigo 8º prevê que o tempo transcorrido até 31/12/2021 não pode ser contado como 
“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.” 

 Note-se que a LC 173 não está revogando nenhum artigo de lei onde estão tipificadas essas 
vantagens ou direitos; este artigo está “suspendendo o cronômetro” para fins de aplicação dessas vantagens.  

  A hermenêutica não é uma ciência exata, de forma que esse inciso IX será interpretado de diversas 
formas e certamente assim ocorrerá em diversos entes, já que o texto da Lei complementar refletirá no gozo 
de vantagens que estão previstas em um número expressivos de normas e decretos federais, estaduais e 
municipais.  

 Ao enfatizar que esse período de tempo não poderá ser contado como período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de anuênios (grifos nossos),  a lei está restringindo as hipóteses. Ademais, 
é preciso enfatizar que o inciso IX limita categoricamente a proibição para vantagens que decorrem do 
natural decurso do tempo – e mais nada! São assim, por exemplo, as vantagens como os adicionais por tempo 
de serviço, os quais, cabe lembrar, já foram extintos no serviço federal em 1997, permanecendo congelada 
a rubrica dos anuênios dos servidores que naquela época já os tinham na folha de pagamento.  

  É justamente por conta dessa interpretação que não nos parece razoável sustentar que progressões 
ou promoções  estejam proibidas, como tampouco estão congeladas as gratificações de desempenho, as 
Retribuições por Titulação, os Incentivos à Qualificação e todas as demais vantagens que não decorram 
exclusivamente do mero passar do tempo. Tomemos por exemplo os docentes federais: ainda que 
progressões sempre levem em consideração um determinado período de tempo, o que as justifica é a 
pontuação da produção acadêmica e o desempenho de atividades de extensão, pesquisa e ensino nesse 
lapso. Ou seja, os interstícios apenas balizam o início e o fim do período em que a produção será analisada. 
O simples decurso do tempo não gera efeito algum.  

 Trocando em miúdos, o inciso IX do art. 8º da LC 173 cria uma situação no mínimo inusitada: declara 
que determinado tempo não existiu para fins de pagamento de determinadas vantagens. Sendo o tempo um 
fenômeno natural imune à vontade do legislador, dizer que determinado período de tempo não pode ser 
considerado, é criar uma ficção jurídica.  Uma ficção de que o tempo e o trabalho desenvolvido nele, não tem 
valor jurídico.  
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 O curioso dessa situação é que, quando se trata de uma ficção em favor do servidor, esta é 
considerada inconstitucional por afrontar o §10, do art. 40 da Constituição:  A lei não poderá estabelecer 
qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia.  Aqui, contudo, estamos diante de uma ficção 
ao revés, ou seja, cria-se um passe de mágica retirando do mundo jurídico um determinado tempo. Logo, 
dois pesos e duas medidas ...  

 Na esfera do funcionalismo federal, à primeira vista, essa alteração não traz repercussão prática 
relativamente a anuênios ou licença-prêmio, posto que já extintos há mais de 20 anos. Portanto, apenas 
vantagens que decorram exclusivamente do decurso natural do tempo se submetem ao congelamento.  

 

VETO: RECONHECIMENTO DO TRABALHO DOS SERVIDORES NO COMBATE À PANDEMIA 

 Por derradeiro, foi proposta pelo Congresso Nacional a inclusão de uma ressalva importante através 
do §6 do artigo 8ºvii, pois excetuava da aplicação dos incisos I e IX diversas categorias de servidores públicos 
que sabidamente têm se dedicado ao combate dos efeitos da pandemia e na busca de soluções, incluindo 
expressamente as forças armadas, as forças de segurança, trabalhadores da saúde, assistência social, 
educação, limpeza urbana, etc.  

 Tal parágrafo foi vetado pelo Presidente da República ao argumento de que  “o dispositivo, ao 
excepcionar das restrições do art. 8º parte significativa das carreiras do serviço público, viola o interesse 
público por acarretar em alteração da Economia Potencial Estimada. A título de exemplo, a manutenção do 
referido dispositivo retiraria quase dois terços do impacto esperado para a restrição de crescimento da 
despesa com pessoal”.   

 O veto explicita a preponderância da preocupação do Presidente com a economia em relação à 
necessidade de combater a pandemia e criar estímulos na busca de soluções. Cabe ao Parlamento a 
derrubada – ou não – do veto. Veremos.  

 

CONCLUSÃO  

 A título de conclusão, a LC 173 de ajuda aos estados e municípios no combate à pandemia, no que 
toca precisamente à remuneração dos servidores, apresentou variação em relação ao inicialmente proposto, 
o que, contudo, não lhe isenta de críticas, em especial, pelo fato de premeditar uma perda no poder de 
compra dos servidores decorrente do congelamento e da inflação que futuramente será medida. Além disso, 
o texto suscita dúvidas sobre sua constitucionalidade ao restringir a atuação do Poder Judiciário, ao intervir 
na edição de leis de organização pessoal estadual e municipal, entre outros argumentos referidos ao longo 
do texto.  

 A crítica mais contundente, contudo, vai contra a premissa (não expressamente assumida) de que 
serviço público é apenas um “custo a ser cortado” justamente neste momento tão propício para que se 
reconheça exatamente o oposto, ou seja, é o momento de reafirmação da essencialidade do serviço público 
para a vida e para a saúde de todos.  

 

i Afora esses dois aspectos, cabe lembrar que o artigo 8º da LC 173 proíbe, até 31 de dezembro de 2021: a criação de novos cargos 
ou empregos (inciso II); alteração da estrutura de carreiras (inciso III); admissão ou contratação, ressalvadas as reposições de cargos 
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vagos (inciso IV); criar ou majorar auxílios e vantagens, inclusive de natureza indenizatória (inciso VI) de forma que o auxílio-
alimentação, por exemplo, ficará congelado. 

ii Art. 37(...) 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;        

iii http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431961&caixaBusca=N 

iv Além de servir como peça de escrituração contábil, considerando que o governo deve prestar contas à sociedade sobre o uso dos 
recursos que dela retira, por meio da tributação, para o financiamento de suas atividades, ele representa, na sua origem, uma arena 
onde é negociado o montante da riqueza que será transferida para o Estado, definindo o seu tamanho, a distribuição entre os 
membros da sociedade dos custos que representa, bem como os setores que se beneficiarão com os seus gastos. Nessa visão, o 
orçamento pode ser visto como o espelho da vida política de uma sociedade, uma vez que registra e revela, em sua estrutura de 
gastos e receitas, as classes e/ou frações de classes que arcarão com o maior ou menor ônus da tributação, assim como as que mais 
se beneficiam com a destinação destes recursos. (OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. O orçamento como instrumento da democracia e 
da cidadania: a importância das vinculações. in: FAGNANI, Eduardo (org). A reforma tributária necessária: diagnósticos e premissas. 
ANFIP, FENAFISCO e Plataforma Política Social, 2018. p. 164. 

v Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 
útil do processo, quando:  
(...) 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante;  

 

vi Sugerimos, nesse tópico, a leitura do trabalho publicado em co-autoria com as colegas Grace Bortoluzzi, Letícia Kolton Rocha e 
Paula Xavier: O congelamento de remuneração causado pelas absorções de vantagens pessoais e princípio da irredutibilidade de 
vencimentos: uma análise jurídica e econômica. In: MELLO, Lawrence Estivalet de e SILVA, João Luiz Arzeno da (coords). Direitos 
sociais dos servidores públicos: estudos em homenagem aos 10 anos do CNASP. Curitiba, Ed. Kaygangue, 2016. p. 123. (Disponível 
para download gratuito em www.cnasp.adv.br)  

vii § 6º O disposto nos incisos I e IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares mencionados nos arts. 
142 e 144 da Constituição Federal, inclusive servidores das carreiras periciais, aos agentes socioeducativos, aos profissionais de 
limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social, aos trabalhadores da educação pública e aos profissionais de saúde 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia da Covid-
19, e fica proibido o uso dos recursos da União transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei 
Complementar, para concessão de aumento de remuneração de pessoal a qualquer título.”  

 


