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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00009/2021 - Técnico Administrativa 

 

Processo n. : 000327/21 

Município : Goiatuba 

Órgão : Goiatuba - Prev 

Assunto : Consulta 

Consulente : Gilmar Monteiro Lima (Gestor do Goiatuba-Prev) 

Repr. MPC : Procurador-Geral de Contas José Gustavo Athayde 

Relator :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. LC 173/2020. RESTRIÇÃO AO AUMENTO 
DE DESPESA COM PESSOAL ATÉ 31/12/2021. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE PARA MANTER O VALOR REAL. 
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. REAJUSTE PELA 
PARIDADE. CABÍVEL QUANDO FUNDAMENTAR NA REVISÃO 
GERAL ANUAL. 

O reajuste para preservação do valor real das aposentadorias e 
pensões não foi afetado pelas restrições previstas no artigo 8º LC 
173/2020, por se tratar de regra constitucional estabelecida no §8º do 
artigo 40 da CF. 

É possível o reajuste dos proventos de aposentadoria e pensão 
concedidos com paridade, durante o período estabelecido no art. 8º 
da LC 173/2020, desde que decorra de revisão geral anual concedida 
aos servidores em atividade, de sentença judicial transitada em 
julgado ou de lei anterior ao estado de calamidade.   

No período de vedação estabelecido no caput do art. 8º da LC 
173/2020 não poderá ser adotado índice superior ao IPCA nos 
reajustes dos proventos de aposentadoria e pensão fundamentados 
no artigo 40, §8 CF ou, em se tratando de benefício concedido com 
paridade, decorra da revisão geral anual dos servidores em atividade, 
conforme inciso VIII do artigo 8º da referida lei complementar 

É devido o complemento constitucional aos benefícios previdenciários 
concedidos com valor inferior ao salário mínimo durante a vigência do 
artigo 8º da LC 173/2020, por se tratar de disposição estabelecida no 
artigo 40, §2º c/c art. 201, § 2º da CF, a qual não pode ser suprimida 
por norma hierarquicamente inferior.  

O complemento constitucional não será pago quando se tratar de 
pensão por morte concedida sobre a égide da EC 103/19, que 
possibilitou o pagamento deste benefício em valor inferior ao salário 
mínimo. 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

000327/21, que tratam de consulta formulada pelo Sr. Gilmar Monteiro Lima, gestor 

do Goiatuba - Prev, solicitando posicionamento desta Corte de Contas sobre o 

reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista 

as proibições estabelecidas no artigo 8º da LC 173/2020. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 067/2021 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1.  Responder ao consulente, nos termos dos subitens 1.1 a 1.7 que: 

O reajustamento, seja pela paridade ou preservação do valor real, da 

remuneração das aposentadorias e pensão por morte, está incluindo na 

proibição da suscitada lei federal? 

1.1 por se tratar de regra estabelecida no §8º do art. 40 da CF, os reajustes 

dos proventos de aposentadoria e pensão concedidos para preservação do valor 

real não foram afetados pelas restrições estabelecidas no art. 8º da Lei 

Complementar 173/2020, tendo em vista que esta norma não pode suprimir direitos 

constitucionais; 

1.2 no caso dos benefícios concedidos com paridade, o reajuste será 

possível, desde que decorra de revisão geral anual, concedida aos servidores em 

atividade, nos moldes do inciso X, do artigo 37 da CF, a qual deve estar prevista em 

dotação da LOA e autorizada na LDO, ou de sentença judicial transitada em julgado 

ou, ainda, de determinação legal anterior ao estado de calamidade;  

1.3 no período de vedação estabelecido no caput do artigo 8º da LC 

173/2020, não poderá ser adotado índice superior ao IPCA nos reajustes dos 

proventos de aposentadoria e pensão fundamentado no artigo 40, §8, CF ou, em se 

tratando de benefício concedido com paridade, seja decorrente da revisão geral 
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anual dos servidores em atividade, nos termos do inciso VIII do artigo 8º da referida 

lei complementar;  

Para os benefícios que possuem o total da remuneração, valor menor ao do 

salário mínimo vigente, é devido à aplicação de complemento constitucional 

até a vigência da proibição da Lei Federal Complementar?  

1.4 é devido o complemento constitucional aos benefícios previdenciários 

concedidos com valor inferior ao salário mínimo, nos termos do artigo 40, §2º c/c art. 

201, §2º, ambos da CF, durante a vigência das restrições contidas no artigo 8º da 

LC 173/2020, por se tratar de disposição contida na Constituição Federal a qual não 

poderá ser suprimida por norma hierarquicamente inferior.  

1.5 o complemento constitucional não será pago quando se tratar de 

proventos de pensão concedidos sob a égide da EC 103/19, que alterou o §7º, do 

artigo 40 da CF, que possibilitou o pagamento deste benefício em patamar inferior 

ao salário mínimo, quando o dependente/beneficiário não tiver a pensão por morte 

como única fonte de renda;  

Após o período proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos 

poderão/deverão ser aplicados os benefícios geridos pelo RPPS?  

1.6 não estando sujeitos às vedações estabelecidas pelo Programa 

Federativo de Enfretamento à Covid-19, poderão ser concedidos reajustes aos 

benefícios previdenciários, conforme acima delineado nos itens 1.1 e 1.2 desta 

decisão a qualquer momento, observadas as disposições constantes na lei do RPPS 

acerca da data base e ao índice a ser utilizado e, ainda, o disposto no item 1.3 deste 

Acórdão Consulta; 

1.7  caso não sejam concedidos os reajustes durante o período em que o 

ente esteja enfrentando os impactos da pandemia, eles poderão ser implementados 

a posteriori, seguindo o regramento constitucional acerca da matéria, isto é, o artigo 

40, §8º, da Constituição Federal e no art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e as 
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disposições constantes na lei do RPPS acerca da data base e ao índice a ser 

utilizado. 

2. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
7 de Julho de 2021. 

 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro 
de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro 
de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 67/2021 – GABVJ 

Processo n. : 000327/21 

Município : Goiatuba 

Órgão : Goiatuba - Prev 

Assunto : Consulta 

Consulente : Gilmar Monteiro Lima (Gestor do Goiatuba-Prev) 

Repr. MPC : Procurador-Geral de Contas José Gustavo Athayde 

Relator :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. Gilmar 

Monteiro Lima, gestor do Goiatuba - Prev, solicitando posicionamento desta Corte 

de Contas sobre o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por 

morte tendo em vista as proibições estabelecidas no artigo 8º da LC 173/2020. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/13, 

contendo, dentre outros, petição com o questionamento formulado pela autoridade 

consulente e o Parecer Jurídico exarado pela assessoria jurídica do município (f. 

03-04). 

3. Inicialmente, os autos foram encaminhados à Divisão de 

Documentação e Biblioteca, conforme Despacho nº 004/21 – GABVJ (f. 14), para 

pesquisa acerca da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria 

semelhante ao questionamento formulado pelo consulente, em consonância com o 

art. 134, XV do Regimento Interno. 
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4. Nos termos do Despacho nº 007/2021 (f. 15), a supracitada divisão 

informou que não há manifestação em consultas/normativos deste Tribunal sobre 

os questionamentos apresentados nos autos. 

5. Por meio do Despacho nº 124/2021 – GABVJ (fl. 16), o processo foi 

encaminhado à unidade técnica para análise do feito, e emissão de sua 

manifestação conclusiva acerca da consulta formulada. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 03-04, o órgão de assistência 

jurídica do município concluiu que: 

“Desta forma, firmamos entendimento pela não aplicação do reajustamento anual 
dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista a suspensão 
determinada pela Lei Complementar 173/2020 até 31/12/2021).” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

8. Após analisar os termos da consulta, a unidade técnica competente 

exarou o Certificado n.º 884/2021 (fls. 17-23), conforme abaixo transcrito: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento da 
Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) 
estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese 
jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar 
consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso II, do Regimento 
Interno do TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 3/4), conforme 
exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), bem como foi 
verificada a inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme 
Despacho Nº 007/2021 (f. 15), da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, 
a consulta foi redigida de forma articulada 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de Controle externo os 
seguintes questionamentos: 
1. O reajustamento, seja pela paridade ou preservação do valor real, da 
remuneração das aposentadorias e pensões por morte, está incluído na proibição 
da citada Lei Federal? 
2. Para os benefícios que possuem o total da remuneração, valor menor ao do 
salário mínimo vigente, é devido a aplicação de complemento constitucional até a 
vigência da proibição da Lei Federal Complementar? 
3. Após o período proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos 
poderão/deverão ser aplicados os benefícios geridos pelo RPPS? 
Importante ressaltar que a atribuição consultiva desta Corte se limita à interpretação 
de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua 
competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no Título VII do 
Regimento Interno, não se procede ao exame das particularidades de caso 
concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a 
que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, 
mas não do fato ou caso concreto”. 
2.2. Do mérito 
2.2.1. A Lei Complementar n. 173/2020 e o reajustamento dos benefícios 
previdenciários 
O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação da Lei 
Complementar n. 173/2020, solicita manifestação sobre a possibilidade de 
reajustamento, seja pela paridade ou preservação do valor real, dos proventos das 
aposentadorias e pensões por morte, durante o período de pandemia ocasionada 
pelo novo Coronavírus. 
A questão ganha relevo em vista das determinações inscritas no artigo 8º, da LC 
173/20, que veda, dentre outros, no período compreendido entre 28 de maio até 31 
de dezembro de 2021, a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, ou a 
adoção de 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. 
Como o objetivo da lei é resguardar os recursos públicos para o enfrentamento da 
pandemia e suas repercussões sanitárias e econômicas, é oportuna a reflexão 
acerca das consequências do período para os direitos dos servidores públicos 
(ativos e inativos), sobretudo quando a sua implementação implicar aumento da 
despesa pública. 
Com efeito, a Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio 2020, publicada no 
DOU de 28 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), nos pontos que especifica, e promove 
alterações na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
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Reponsabilidade Fiscal. 
De acordo com o seu artigo 1º, §1º, ela foi editada com a finalidade de permitir a 
suspensão do pagamento de dívidas contratadas pelos Estados Federados, Distrito 
Federal e Municípios com a União, promover a reestruturação de operações de 
crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de 
crédito nos termos previstos no art. 4º da mesma lei, bem como ensejar a entrega 
de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao 
Coronavírus. 
Para tanto, referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários de 
suas medidas, a respeito dos quais se poderia até mesmo cogitar de restrição da 
autonomia desses entes, visto consistirem em medidas limitadoras da sua liberdade 
administrativa e financeira, mormente em cotejo com a forma federativa adotada 
pela Constituição (art.18), que repartiu o poder entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, garantindo a unidade sem concentração absoluta de poder no 
ente central. 
Contudo, o momento da edição traz ínsito o caráter de excepcionalidade capaz de 
justificar tais medidas, visto ser objetivo geral a reunião de esforços e recursos para 
o combate ao vírus, e esse desiderato não pode prescindir do fortalecimento 
financeiro dos entes, com a consequente limitação de gastos não essenciais. 
Dessa forma, a lei traz em seu texto dispositivos rígidos quanto à realização do 
gasto público nesse momento de pandemia, mormente no que tange às despesas 
com pessoal, determinando a prioridade de recursos para as áreas da saúde e 
assistência social. 
Malgrado a relevância dos objetivos envolvidos, é preciso atentar, porém, para a 
necessidade imperiosa de observância dos preceitos constitucionais, sob pena da 
legislação desconsiderar direitos assegurados pela própria Lei Maior. Diante disso, 
faz-se necessária a prudente análise dos dispositivos da LC n. 173/20 e a sua 
harmonização com as demais normas do ordenamento, de molde a chegar-se a 
intelecções razoáveis e legítimas, respeitadoras dos preceitos fundamentais 
historicamente consagrados. 
O artigo 8º, da LC 173/2020, traz 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; 
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; 
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V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no 
inciso IV; 
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. 
§ 6º (VETADO). (grifou-se) 
 

Como se nota, o artigo 8º é bastante amplo, trazendo uma série de restrições aos 
entes federados subnacionais, quanto às despesas com pessoal.  
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Malgrado a lei não mencione, expressamente, os inativos, é certo que as medidas 
impostas terminam por afetar os seus respectivos direitos, o que pode gerar válidos 
questionamentos, como o ora apresentado pelo consulente. 
Conforme disposto no caput do dispositivo, verifica-se que está vedada a adoção de 
uma gama de medidas no período compreendido entre 28 de maio de 2020, data da 
vigência dessa Lei Complementar, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, nos casos 
elencados, este período não poderá ser computado para fins de aquisição de 
direitos e vantagens dos quais decorram aumento de despesas.  
Em relação aos servidores da ativa, os questionamentos mais comuns referem-se à 
perfeita intelecção dos signos utilizados pela legislação, muitas vezes permeada por 
conceitos jurídicos genéricos ou indeterminados. A lei foi clara quanto às 
consequências jurídicas do seu descumprimento, mas deixou certa dose de 
obscuridade no que tange à interpretação de muitos dos seus conceitos, e o 
alcance que o legislador lhe quis dar. 
Já no que toca aos inativos, as principais dúvidas circunscrevem-se à possibilidade 
de reajustamento dos referidos benefícios durante o estado de calamidade.  
A indagação é oportuna para avaliar se estariam proibidas, durante o tempo fixado 
na norma – 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 –, a concessão do 
aumento real previsto pelo §8º, do artigo 40, da Constituição, ou mesmo o reajuste 
pela paridade, nos casos de servidores aposentados até 31/12/2003 ou 
beneficiários de pensão por morte instituídas até esse período ou decorrentes das 
respectivas aposentadorias etc. 
No que se refere ao reajuste pela paridade, entende-se que a sua implementação 
seria mais dificultosa nesse período, porquanto a LC 173/20 veda, expressamente, 
a concessão de qualquer reajuste, aumento, vantagem ou adequação de 
remuneração para os servidores públicos civis e militares, salvo as situações 
decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, ou de determinação legal 
anterior ao estado de calamidade ocasionado pela pandemia. Dessa forma, se não 
ocorrer aumento da remuneração dos servidores da ativa, não há que se falar em 
extensão desse aumento aos inativos; portanto, descabida a cogitação de reajuste 
pela paridade.  
Todavia, no que concerne ao reajustamento para preservação do valor real dos 
mencionados benefícios previdenciários, necessário tecer mais robustas 
considerações. 
Inicialmente, imperioso observar que o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes o valor real é norma que decorre do princípio constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos e proventos dos servidores públicos, consagrado 
pelo artigo 37, inciso XV. 
 A preservação do poder de compra dos benefícios previdenciários é medida 
imposta pelo Constituinte, que buscou, com o artigo 40, § 8º, estabelecer garantias 
mínimas aos servidores públicos inativos frente às gravosas consequências da 
corrosão da moeda pela inflação. Ela difere do reajuste, propriamente dito, visto que 
não há efetivo incremento remuneratório, mas apenas uma medida consistente em 
evitar que o valor dos benefícios se deteriore frente às oscilações do mercado. 
Nessa senda, os Regimes Próprios são obrigados a reajustar anualmente os 
benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte que não tenham 
direito a paridade com os ativos, devendo ocorrer na mesma data em que o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS – fizer o reajuste dos seus benefícios. 
É o que prevê o artigo 15, da Lei 10.887/04, senão vejamos: 
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Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º 
desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em 
que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, 
ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de 
aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela 
Lei nº 11.784, de 2008 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011) 
Tal regramento não foi afetado pela Lei Complementar n. 173/20, cujo fito é evitar o 
aumento do gasto público no momento de calamidade, não podendo suprimir 
direitos constitucionais. 
Veja-se, inclusive, que o artigo 8º, inciso VIII, proibiu apenas a adoção de 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.  
Desse modo, cristalina intelecção pode ser extraída do mencionado dispositivo, no 
sentido de ter sido preservado o direito à manutenção do poder de compra dos 
benefícios previdenciários, observando-se, contudo, que o índice utilizado para 
revisar o respectivo valor não pode ser superior ao IPCA. 
Em sintonia com o entendimento supra manifestado, o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia entendeu pela possibilidade de concessão de 
revisão geral anual aos servidores públicos durante o estado de calamidade 
ocasionado pelo Coronavírus. 
Confira-se, por oportuno, excerto do mencionado julgado: 
EMENTA: CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. POSSIBILIDADE. A 
revisão geral anual assegurada constitucionalmente para os subsídios dos Agentes 
Políticos e para a remuneração dos servidores públicos pode ser concedida, 
mediante a edição de lei específica e previsão orçamentária, no período apontado 
no art. 21 da LRF (180 dias antes do final do mandato). Para tanto, por se tratar de 
ano eleitoral e em decorrência da decretação doestado de calamidade pública 
derivada do Covid-19, deve o Gestor também observar o comando inserido no 
inciso VIII, do art. 73, da Lei nº9.504/97 e no art.8º, inciso VIII, da LC 
nº173/2020, respectivamente. (PROCESSO Nº 10048e20. PARECER Nº 01068-20) 
(Grifou-se) 
Como é cediço, embora se tratem de institutos jurídicos diversos, a revisão geral 
anual à remuneração dos servidores públicos e o reajustamento do valor dos 
benefícios previdenciários guardam importantes semelhanças, porquanto 
destinados a reestabelecer o poder de compra do servidor frente à desvalorização 
da moeda, ocasionada pela perda do poder aquisitivo em virtude da inflação. E, 
nesse sentido, o paradigma supratranscrito amolda-se à situação em tela. 
2.2.2. Da possibilidade de concessão de complemento constitucional a 
benefícios previdenciários cujo valor seja inferior ao salário mínimo e a 
LC173/20 
O consulente questiona, também, se é devido o complemento constitucional a a 
benefícios previdenciários cujo valor seja inferior ao salário mínimo, durante o 
estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do Coronavírus. 
Como visto quando da análise do quesito anterior, malgrado a Lei Complementar n. 
173/2020 tenha o objetivo de coibir o incremento do gasto público, mormente com 
despesas de pessoal, durante o período de pandemia, ela não pode suprimir 
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direitos constitucionalmente assegurados. 
O complemento constitucional é medida que decorre da norma que veda a 
concessão de benefícios previdenciários com valor inferior ao salário mínimo 
vigente no país.  
O artigo 40, § 2º, da Constituição, estabelece que os proventos de aposentadoria 
não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou 
superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência 
Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. 
O art. 201, § 2º, por sua vez, estatui o seguinte: 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, 
a: 
(...) 
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário 
mínimo. (Grifou-se) 
Portanto, considerando-se que a própria Lei Maior garantiu que nenhum benefício 
previdenciário de aposentadoria pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo 
nacionalmente unificado, nos casos em que este for fixado em valor inferior a tal 
montante, é devido o acréscimo do chamado complemento constitucional. 
Esse é o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se 
pode conferir do seguinte excerto: 
EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE 
PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 
E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE 
REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei 
combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício 
previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento 
efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos 
vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da 
Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em 
contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título 
de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e 
solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, 
Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do 
pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como 
estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença 
pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto 
normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho 
constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros 
constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez 
preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento 
ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta 
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Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da 
aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem 
direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. 
Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 
7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a 
partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não 
constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do 
servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, 
§19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para 
declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado 
de Alagoas. (STF. ADI 5026 AL – Alagoas, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal 
Pleno, Julgamento: 03/03/20) (Grifou-se) 
Com relação ao benefício de pensão por morte, é preciso esclarecer que a Emenda 
Constitucional n. 103/19 modificou a redação do § 7º do artigo 40, da Constituição 
Federal, supostamente permitindo o pagamento de pensões em valor inferior ao 
salário mínimo, assegurando a observância do § 1º, do artigo 201, apenas nos 
casos em que a pensão for a única fonte de renda formal do dependente do 
segurado. Malgrado a redação legal seja passível de questionamentos, havendo, 
inclusive, Proposta de Emenda Constitucional feita paralelamente à reforma 
ocasionada pela EC 103/19, fato é que até o momento não há consenso sobre a 
sua inaplicabilidade, razão pela qual, até sua eventual extirpação do ordenamento 
jurídico, entende-se possível a concessão de pensão por morte em valor inferior ao 
salário mínimo, nos casos e condições previstas na legislação de regência. 
Como em tais casos foi a própria Constituição quem estabeleceu essa 
possibilidade, é coerente afirmar que não será devido o complemento constitucional 
a tais benefícios. Ressalte-se, todavia, que tal norma somente será aplicável aos 
benefícios cujo fato gerador seja posterior à sua vigência, em atenção ao princípio 
do tempus regit actum. 
De todo modo, nos limites do questionamento formulado pelo consulente, impera 
consignar que os benefícios previdenciários em que seja devido o complemento 
constitucional, tal pagamento não deve ser obstado pela Lei Complementar n. 
173/20, visto que as garantias constitucionais não podem ser desconsideradas pela 
legislação inferior. 
2.2.3. Da possibilidade de concessão de reajuste aos benefícios 
previdenciários após 31/12/21 
O consulente questiona, ainda, o seguinte: 
Após o período proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos 
poderão/deverão ser aplicados os benefícios geridos pelo RPPS? 
Como se verifica da formulação do terceiro questionamento apresentado a essa 
Corte, o consulente traz a afirmação implícita de que o reajustamento dos 
benefícios previdenciários estaria vedado durante o estado de calamidade 
ocasionado pela pandemia provocado pelo Coronavírus. 
Ocorre que, como delineado linhas acima, a Lei Complementar n. 173/2020 não 
trouxe vedação expressa ao reajustamento dos benefícios previdenciários, 
dispondo, ao revés, sobre a necessidade de preservação do poder aquisitivo 
referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. 
Ademais, conforme já se ressaltou, a preservação do valor real dos benefícios 
previdenciários é garantia constitucional insculpida no artigo 40, § 8º, da Carta, não 
podendo ser desprezada por norma infraconstitucional. 
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Obtempera-se, todavia, nos moldes já assentados, que devido à proibição do 
reajuste das remunerações dos servidores da atividade, esvazia-se a possibilidade 
de reajustamento dos benefícios previdenciários submetidos ao princípio da 
paridade, que somente poderão ser revistos nos casos em que o reajuste aos 
servidores da ativa seja decorrente de sentença judicial transitada em julgado, ou de 
determinação legal anterior ao estado de calamidade. ATENÇÃO 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 
regras constitucionais e legais que regem a matéria, a SAP sugere seja respondido 
ao consulente que: 
I – Quanto ao primeiro questionamento: 
a) A preservação do poder de compra dos benefícios previdenciários é medida 
imposta pelo Constituinte, que buscou, com o artigo 40, § 8º, estabelecer garantias 
mínimas aos servidores públicos inativos frente às gravosas consequências da 
corrosão da moeda pela inflação. Ela difere do reajuste, propriamente dito, visto que 
não há efetivo incremento remuneratório, mas apenas uma medida consistente em 
evitar que o valor dos benefícios se deteriore frente às oscilações do mercado. 
b) Nessa senda, os Regimes Próprios são obrigados a reajustar anualmente os 
benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte que não tenham 
direito a paridade com os ativos, devendo ocorrer na mesma data em que o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS – fizer o reajuste dos seus benefícios. Tal 
regramento não foi afetado pela Lei Complementar n. 173/20, cujo fito é evitar o 
aumento do gasto público no momento de calamidade, não podendo suprimir 
direitos constitucionais.  
II – Quanto ao segundo questionamento: 
a) Nos casos de benefícios previdenciários em que seja devido o complemento 
constitucional, tal pagamento não deve ser obstado pela Lei Complementar n. 
173/20, visto que as garantias constitucionais não podem ser desconsideradas pela 
legislação de hierarquia inferior. 
III – Quanto ao terceiro questionamento: 
a) A Lei Complementar n. 173/2020 não trouxe vedação expressa ao reajustamento 
dos benefícios previdenciários, dispondo, ao revés, sobre a necessidade de 
preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da 
Constituição Federal. Sobretudo porque a preservação do valor real dos benefícios 
previdenciários é garantia constitucional insculpida no artigo 40, § 8º, da Carta, não 
podendo ser desprezada por norma infraconstitucional. 
b) Obtempera-se, todavia, que devido à proibição do reajuste das remunerações 
dos servidores da atividade (art. 8º, I, da LC 173/20), esvazia-se a possibilidade de 
reajustamento dos benefícios previdenciários submetidos ao princípio da paridade, 
que somente poderão ser revistos nos casos em que o reajuste aos servidores da 
ativa seja decorrente de sentença judicial transitada em julgado, ou de 
determinação legal anterior ao estado de calamidade. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
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9. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 0511/2021 

(fls.24-32), manifestou no mesmo sentido da SAP, conforme se depreende abaixo: 

Anote-se, de início, que, embora o consulente – Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Goiatuba – não figure na relação dos 
legitimados ativos para a presente postulação, conferida pelo art. 31 da Lei Estadual 
nº 15.958/07, o Regimento Interno deste Tribunal amplia o rol de legitimados, assim 
dispondo: 

Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua 
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 

I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de 
Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista; 

III – Procurador-Geral de Justiça; 

IV- Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; 

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível 
hierárquico equivalente;  

Assim, sendo o referido Instituto uma Autarquia Municipal2, acha-se o Consulente 
autorizado pelo inciso II do art. 199 da lei interna desta Corte de Contas. 

De acordo com o Parecer Jurídico que instrui a inicial, está suspensa, até 31.12.21 
ou até a decretação do fim da pandemia, a concessão e o pagamento de vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração, nos termos da LC nº 173/2020.  
A cita peça sustenta, ainda, como medida impeditiva, a Recomendação Conjunta nº 
01/2020 – TCMGO, que trata da adoção de providências preventivas em face dos 
efeitos financeiros decorrentes da situação, especialmente a constante do item 2.2, 
alínea “g”, que prevê “a suspensão da concessão de qualquer incremento 
remuneratório a quaisquer agentes públicos a qualquer título (revisão geral, 
recomposição, realinhamento, reajuste, etc.)”. Conclui, por fim, pela não aplicação 
do reajustamento anual dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte.           

Pois bem! 

A análise dos presentes questionamentos, por óbvio, deve ter como ponto de 
partida a Constituição Federal, que confere fundamento de validade a todas as 
demais leis e estabelece a diretriz do nosso ordenamento jurídico. A propósito da 
controvérsia, diz a Carta Política sobre os direitos sociais: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

                                                           
2 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 
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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; 

Acerca da Administração Pública e dos Servidores Públicos:  

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:               (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)      

Mais adiante, ao tratar dos benefícios previdenciários:  

(...) 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.           (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

(...) 

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a 
que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o 
Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

(...) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.        
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  (grifei) 

A primeira questão que se coloca relaciona-se à garantia que a Constituição Federal 
confere à manutenção do valor real dos benefícios ao assegurar o seu 
reajustamento. A razão de ser de tal disposição assecuratória está no fato de que 
estes benefícios, substituindo-se ao salário, devem estar a salvo do fenômeno 
inflacionário.    

Trata-se, assim, de direitos assegurados pela Constituição Federal contrapostos 
aqui a uma lei fiscal temporária, que possui eficácia restrita a situações específicas. 
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Posto isso, passemos às normas fiscais, visto que a Constituição Federal a elas nos 
remete expressamente. Nesse ponto, a Lei Complementar nº 101/003, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, conceitua, define e estabelece limites para as despesas com pessoal, nos 
seguintes termos: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 
recursos para seu custeio. 

(...) 

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 
nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 
da Constituição. 

(...) 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 
com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os 
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

(...) 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa 
total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

(...) 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 
computadas as despesas: 

(...) 

VI - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade 
gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, quanto à 
parcela custeada por recursos provenientes:       (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 178, de 2021) 

                                                           
3 Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
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(...) (grifei) 

Em face da excepcionalidade de calamidade pública causada pela pandemia e ante 
um necessário rearranjo na destinação prioritária de recursos públicos, foi editada e 
publicada em 28.05.2020 a Lei Complementar nº 173/20, com vigência temporária4, 
visando instituir uma espécie de regime fiscal provisório, que possibilitasse o 
reequilíbrio das finanças públicas, com o estabelecimento de um Programa de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), promovendo, para tanto, a 
alteração de alguns pontos da Lei Complementar nº 101. 

Nesse contexto, interessa-nos aqui, para a finalidade pretendida na inicial, o 
disposto especialmente nos arts. 7º e 8º da norma em referência, que assim dispõe:  

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 21. É nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso 
XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; 

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a 
serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de 
Poder ou órgão referido no art. 20; 

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por 
Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder 
Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do 
Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de 
alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de 
ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, 
quando: 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem 
implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder 
Executivo. 

(...) 

                                                           
4 Art. 1º  Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). (grifei) 
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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; 

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 
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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. 

§ 6º (VETADO). 

As normas contidas na Lei Complementar nº 173/2020 devem possuir eficácia 
restrita às situações específicas às quais se dirigem e nelas não se vê nenhum 
dispositivo que vede o reajustamento dos benefícios previdenciários. E nem poderia 
ante as garantias postas textualmente pela Constituição Federal, que se encontra 
no ápice do ordenamento jurídico constitucional, não podendo nenhuma outra 
norma jurídica contrariá-la material ou formalmente.  

Tanto é assim, que a própria Lei Complementar nº 101/2000, em total consonância 
com a Norma Fundamental, assegura a continuidade das despesas com 
reajustamento dos benefícios previdenciários. 

De igual modo, determina a Lei nº 10.887/04, que dispõe sobre a aplicação de 
disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera 
dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho 
de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997: 

Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º 
e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e 
índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de 
proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. 
(Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011)  

 

Nenhum desses diplomas normativos foi alterado nesse ponto pela Lei 
Complementar nº 173/2020, ou seja, quanto à imperatividade do reajustamento 
previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal. 

Com o objetivo de examinar questionamentos como o ora suscitado e prestar 
orientações aos entes que possuem Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, 
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o Ministério da Economia – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – emitiu a 
Nota Informativa SEI nº 1747/2021/ME5, por meio da qual esclarece: 

(...) 

A análise do texto do art. 8º da LC nº 173, de 2020, demonstra que as restrições 
nele tratadas são dirigidas claramente às despesas remuneratórias com pessoal 
ativo e vantagens decorrentes do vínculo funcional, vedando inclusive o aumento 
dos quadros atuais de servidores. Nenhuma expressão conduz ao entendimento de 
que foi determinada a suspensão de revisões ou reajustes de benefícios 
previdenciários. Não há menção a proventos e pensões por morte e sequer a 
inativos, aposentados, pensionistas, expressões que as normas vigentes utilizam 
expressamente quando se referem a benefícios dos regimes previdenciários. 
Portanto, a própria norma não fornece elementos que permitam a ampliação de seu 
alcance ou significado para que seus efeitos atinjam beneficiários dos RPPS. 

O entendimento de que o dispositivo em exame impede o reajuste dos benefícios 
previdenciários exigia a interpretação ampliativa em norma restritiva de direito, em 
contraposição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE758.461, Rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 22/05/2014, Plenário; RMS 35.517 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
14/02/2020, 2a.T; MS 27.601, Rel. Marco Aurélio, j. 22/09/2015, 1a. T) e do Superior 
Tribunal de Justiça (REsp 797.671-MG, Rel. Min.Luiz Fux, j. 05-06-2008, 1ª T) 

(...) 

Em suma, não é permitida à Administração Pública a adoção de interpretação 
extensiva para redução de direitos quando a lei não dispuser de forma expressa a 
respeito. Essa constatação, por si só, já seria suficiente para afastar a aplicação do 
art. 8º ao reajuste dos proventos e pensões dos RPPS, mas outros aspectos do 
tema devem ser analisados para mais esclarecimentos aos entes federativos. 

(...) 

Sobre a aplicação aos benefícios previdenciários das regras de responsabilidade 
fiscal – alteradas direta e indiretamente pela LC 173, de 2020 – deve ser assinalado 
que a própria LC 101, de 2010 (LRF) assegura a continuidade das despesas com 
reajustamento dos benefícios previdenciários. O art. 24 dessa Lei Complementar 
prevê que nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos 
do § 5º do art. 195 da Constituição.13. Segundo o artigo 24, devem ser atendidas 
também as exigências do art. 17, que trata das condições para criação de despesas 
obrigatórias de caráter continuado, que exigem a demonstração de recursos para 
seu custeio e a compensação dos financeiros com aumento de receitas ou redução 
de despesas. In verbis: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.  

                                                           
5 https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-

rpps/notas/nota-informativa-sei-no-1747-de-20-01-2021.pdf 
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§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 
recursos para seu custeio.  

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação 
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo referido no § 1o do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa.  

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.  

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias 

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 
das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou 
aumentar 

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 
nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 
da Constituição. 

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo 
determinado................................................. 

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º 
do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.  

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa 
decorrente de:  

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na 
legislação pertinente; 

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu 
valor real. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e 
assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos 
e inativos, e aos pensionistas. (grifamos) 

Observe-se, no entanto que, o inciso III do § 1º do art. 24 da LRF dispensa a 
aplicação do art. 17 quanto ao aumento de despesa decorrente do reajustamento de 
valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. O § 2º deixa claro 
que os preceitos do art. 24 se aplicam a benefícios de previdência, inclusive os 
destinados aos servidores públicos, o que significa que os valores destinados ao 
reajustamento de valor do benefício previdenciário do RPPS possuem o tratamento 
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fiscal diferenciado pela LRF. Nenhum desses artigos sofreu alteração pela LC 
173, de 2020. 

Significa que, nem mesmo a previsão do § 2º do art. 8º da LC nº 173, de 2020, que 
exige compensação no caso de criação de despesa obrigatória de caráter 
continuado se aplica ao reajustamento dos benefícios para garantia do valor real.  

Por isso, não se pode interpretar que o art. 8º da LC 173, de 2020, veda essa 
despesa que representa garantia constitucional. 

Sobre a exigência de fonte de custeio para criação, majoração ou extensão de 
benefício previdenciário, estabelecida no § 5º do art. 195 da Constituição e 
reproduzida no art. 24 da LRF, é importante registrar a interpretação do STF de que 
essa exigência não se aplica quando a despesa está estabelecida na própria 
Constituição (RE 220.742, Rel. min. Néri da Silveira, j. 3-3-2008, 2ª T, DJ de 4-9-
1998; AI 792.329 AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, j. 17-8-2010, 1ª T, DJE de 3-9-2010; 
RE 151.106 AgR, Rel. min. Celso de Mello, j. 28-9-1993, 1ª T, DJ de 26-11-
1993).17.  

No julgamento do AGR 792.329 – que tratou especificamente de revisão de 
proventos – o STF assegurou a aplicação da extensão de vantagem aos inativos, 
cujos proventos são revistos pelo instituto da paridade, mesmo sem aplicação do § 
5º do art. 195 da Constituição, ou seja, independentemente do cumprimento da 
regra de indicação da fonte de custeio total para a despesa. Confira-se a ementa 
desse e de outro julgado correlato:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
EXTENSÃO DEGRATIFICAÇÃO COM NATUREZA GERAL AOS INATIVOS. 
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO  

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental no agravo de 
instrumento, nos termos do voto da Relatora. Unânime. Presidência do Ministro 
Ricardo Lewandowski. 1ª Turma, 17.08.2010. 

O exame do tema deve levar em conta ainda que o aumento das hipóteses do art. 
8º da LC nº 173, de 2020, para atingir os proventos de aposentadoria e as pensões 
por morte, significaria negação de garantia assegurada pela Constituição, pois a 
forma de reajustamento dos benefícios previdenciários dos RPPS consta do texto 
constitucional. 

O art. 40, § 8º da Constituição Federal, na redação dada pela EC 41, de 2003, que 
foi mantido sem alterações pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro 
de 2019, assegura o reajustamento dos benefícios concedidos pelos RPPS para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Essa passou a ser a regra 
geral constitucional que garante o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e 
de pensão por morte desses regimes depois da Emenda nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, substituindo a revisão pela paridade. Confira-se: 

Art. 40. .............. 
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§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003)  

A esse respeito, observa-se que as proibições e aumento de despesas de pessoal, 
constantes dos incisos I e VI do art. 8º da LC nº 173, de 2020, não se aplicam 
quando essas despesas forem decorrentes de determinação legal anterior à 
calamidade pública, em razão da exceção expressa do final desses dispositivos. 
Ocorre que a determinação da manutenção do valor real dos benefícios é 
preexistente ao reconhecimento da calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid-19, pois consta da norma máxima (a Constituição Federal) desde 31 de 
dezembro de 2003, que, além disso, é hierarquicamente superior à LC 173, de 
2020.  

A supremacia da Constituição no aspecto material determina a incompatibilidade 
das leis ou atos que a contrariem. Como norma jurídica integrante de uma 
Constituição rígida, o art. 40 da Constituição possui força normativa e detém 
posição hierárquica superior à das demais normas, devendo ser aplicado por todos 
os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A determinação normativo-constitucional do art. 40, § 8º tornou-se também legal 
depois de disciplinada nas leis de cada ente federativo que tratam dos benefícios 
dos RPPS de seus servidores. Cita-se a previsão do art. 15 da Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004, disciplinado inicialmente em caráter geral, conforme transcrição a 
seguir, que determina o reajustamento dos benefícios na mesma data em que se 
der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social.: Lei nº 10.887, 
de 2004 Redação original Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de 
que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se 
der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Redação dada 
pela Medida Provisória no 431, de 14/05/2008, convertida na Lei no 11.784, de 
22/09/2008) Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os 
§§ 3º e 4º do art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003, nos termos dos arts. 1º e 2º desta Lei, serão 
atualizados, a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para 
fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. Redação 
vigente, dada pela Lei nº 11.784, de 22/09/2008 Art. 15. Os proventos de 
aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão 
reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o 
reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os 
beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e 
pensões de acordo com a legislação vigente.  

Portanto, não se aplicam as restrições de que tratam os incisos I e VI do art. 8º 
da LC nº 173, de 2020, ao reajustamento dos benefícios dos RPPS conforme § 
8º do art. 40 da CF também porque esses dispositivos excetuam as despesas 
que forem decorrentes de determinação legal anterior à calamidade pública 
das vedações que prescrevem. 

Ademais, a respeito da aplicabilidade da manutenção do valor real aos benefícios, o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que o servidor tem direito líquido e certo ao 
reajustamento dos seus proventos conforme art. 40, § 8º da Constituição Federal. 
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Consta do Acórdão, no voto do Ministro Carlos Britto, que acompanhou o relator, 
que a preservação do valor real dos proventos de aposentadoria é um artigo de fé 
da Constituição brasileira de 1988 de modo a integrar o próprio regime jurídico dos 
proventos de aposentação. Restou expresso que o direito à aposentação engloba 
essa cláusula constitucional de garantia de preservação do valor real no 
tempo. O entendimento adotado do MS 25871, ementa a seguir, foi confirmado em 
outros processos (ARE 716269 AgR, RE 712780 AgR): MS 25871 - Órgão julgador: 
Tribunal Pleno - Relator(a): Min. CEZAR PELUSO - Julgamento: 11/02/2008 

EMENTA: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de 
Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. 
Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal 
a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença 
favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 
8.112/90.Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva 
legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de 
servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. 
Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de 
definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito 
líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, 
§ 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação 
Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 
da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem 
direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 
2005.  

Embora os questionamentos recebidos se relacionem mais à aplicação do 
reajustamento propriamente dito dos benefícios aos quais se aplica o § 8º do art. 40 
da Constituição Federal, há que se comentar, por pertinência, a revisão pela 
paridade assegurada a diversas hipóteses de benefícios no art. 7º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003: Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em 
fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de 
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 
3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma 
da lei. 

Segundo o STF, esse dispositivo, que, antes da EC 41, de 2003, constava, 
como regra geral no § 8º do art. 40 da CF, é autoaplicável, dependente apenas 
da concessão de reajuste ou vantagem de natureza permanente e geral aos 
ativos (AI 512.023-AgR,Rel. Min. Celso de Mello, j. 03/02/2079, Segunda Turma, 
DJEde 13-3-2009; ARE 651.456-AgR, Rel. Min.Cármen Lúcia, j. 22/11/2011, 
Primeira Turma, DJEde 14-12-2011; RE n° 596.962, rel. min. Dias Toffoli, 
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j.21/08/2014, P,DJE de 30/10/2014, Tema 156)27. Mas, embora a aplicação do art. 
7º da EC 41, de 2003, também seja uma garantia assegurada da Constituição aos 
benefícios abrangidos por essa regra, sua efetivação no período de que trata o art. 
8º da LC nº 173, de 2020, vai ser afetada pela aplicação desse dispositivo, pois foi 
impedida, até 31/12/2021, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração bem como a criação ou majoração de benefícios de 
qualquer natureza aos ativos e seus dependentes, salvo se resultante de 
determinação legal anterior à calamidade. Sendo a aplicação do art. 7º dependente 
da concessão de majoração das verbas remuneratórias do pessoal ativo, os 
proventos de aposentadoria e as pensões por morte que possuem as remunerações 
e subsídios como paradigma serão submetidos indiretamente às restrições do art. 
8º, não tendo, por consequência, as revisões que poderiam ocorrer no mesmo 
período decorrentes de novas vantagens.Veja o final 

Por oportuno, cabe sumariar, as hipóteses em que se aplicam aos benefícios dos 
RPPS a paridade ou o reajustamento anual para manutenção do valor real, visto 
que a cada benefício concedido com fundamento em uma determinada regra, 
corresponde uma forma de revisão legalmente definida. Ou se aplica a paridade ou 
o reajustamento geral, independentemente de qual hipótese seja mais favorável ao 
segurado ou ao RPPS, não podendo haver escolha ou acumulação dos dois 
critérios. Para os benefícios aos quais se aplica o art. 7º da EC 41, de 2003, não há 
garantia de manutenção do valor real. Portanto, a paridade com a remuneração 
pode resultar em valores maiores ou menores de majoração dos benefícios em 
relação aos reajustados conforme redação vigente do § 8º do art. 40 da CF.  

São revistos paritariamente com a remuneração dos servidores em atividade, 
conforme regra contida no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, os 
seguintes benefícios dos RPPS: a) proventos de aposentadorias e pensões por 
morte concedidas até 31/12/2003 (art. 7º da Emenda nº 41, de2003); b) proventos 
de aposentadorias para cuja concessão, o servidor tiver cumprido todos os 
requisitos exigidos até 31/12/2003 (arts. 3º e 7º da Emenda nº 41, de 2003); c) 
pensões decorrentes de falecimento de servidor (ativo ou inativo) ocorrido até 
31/12/2003 (arts. 3º e 7º da Emenda nº 41, de 2003); d) proventos de 
aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 6º da Emenda nº 41, de 
2003 (art. 2º da Emenda nº 47, de 2005 e art. 7º da Emenda nº 41, de 2003); e) 
proventos de aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 6º-A da 
Emenda nº 41, de 2003(Art. 6º-A, parágrafo único e art. 7º da Emenda nº 41, de 
2003); f) proventos de aposentadorias concedidas de acordo com a regra do art. 3º 
da Emenda nº 47, de 2005 (art. 3º, parágrafo único da Emenda nº 47, de 2005 e art. 
7º da Emenda nº 41, de 2003); g) pensões decorrentes de falecimento de servidor 
aposentado de acordo com o art. 3º da Emenda nº 47, de 2005 (art. 3º, parágrafo 
único da Emenda nº 47, de 2005, e art. 7º da Emenda nº 41, de 2003); h) pensões 
derivadas dos proventos dos servidores aposentados por invalidez permanente, que 
ingressaram no serviço público até 31/12/2003 (art. 6º-A, parágrafo único da 
Emenda nº 41, de 2003, e art. 7º da Emenda nº 41, de 2003). i) proventos de 
aposentadorias dos servidores da União às quais se aplicar o disposto no inciso I do 
§ 7º do art. 4º e inciso I do § 3º do art. 20, ambos da EC 103, de 2019, e dos 
servidores dos entes que adotarem as mesmas regras ; j) proventos de 
aposentadorias e pensões por morte, concedidas aos servidores dos demais entes 
federativos quando prevista a aplicação do art. 7º da Emenda Constitucional nº 
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41/2003 a esses benefícios em legislação editada conforme previsão do § 9º do art. 
4º e § 4º do art. 20 e § 8º do art. 23, todos da Emenda nº 103, de2019.30. O 
reajustamento por índice oficial válido a preservar-lhes o valor real, em obediência 
ao art. 40, § 8º do art.40 da Constituição Federal, na redação da Emenda nº 41, de 
2003, aplica-se aos benefícios listados a seguir: a) proventos de aposentadorias 
concedidas depois de 31/12/2003, com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, na redação da Emenda nº 41, de 2003, e no art. 2º dessa Emenda, 
calculadas conforme art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição, dispositivos disciplinados 
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 167, de2004 e da Lei nº 10.887, de 2004; b) 
pensões decorrentes de falecimento de servidor ocorrido depois de 31/12/2003, 
calculadas conforme art.40, § 7º da Constituição, na redação da Emenda nº 41, de 
2003, (exceto as pensões de que trata o item 29,alíneas g e h desta Nota 
Informativa). c) aposentadorias dos servidores da União concedidos com 
fundamento na EC 103, de 2019 às quais não se aplicar o disposto no inciso I do § 
7º do art. 4º e inciso I do § 3º do art. 20, ambos dessa Emenda, e dos servidores 
dos entes que adotarem as mesmas regras; d) pensões por morte decorrentes de 
falecimento de servidores da União, ocorrido a partir de 13/11/2019, calculadas 
conforme art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e de servidores dos 
entes que adotarem as mesmas regras; e) aposentadorias e pensões concedidas 
aos servidores dos demais entes federativos previstas em legislação editada 
conforme previsão do § 9º do art. 4º, § 4º do art. 20 e § 8º do art. 23, todos da 
Emenda nº 103, de 2019. (grifei) 

O reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real trata-se de garantia assegurada pela Constituição Federal e que não 
pode, portanto, ser alterada por norma inferior. E, conforme conclui o Ministério da 
Economia na nota acima transcrita,  

(...) não se aplicam as restrições de que tratam os incisos I e VI do art. 8º da 
LC nº 173, de 2020, ao reajustamento dos benefícios dos RPPS conforme § 8º 
do art. 40 da CF também porque esses dispositivos excetuam as despesas 
que forem decorrentes de determinação legal anterior à calamidade pública 
das vedações que prescrevem. 

Não se vê no art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, nenhuma expressão capaz 
de permitir a interpretação extensiva de seus efeitos a alcançar o reajustamento dos 
benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão por morte para 
manutenção do seu valor real de que trata o § 8º do art. 40 da Constituição Federal. 

A Lei Complementar nº 101/2000 assegura a continuidade das despesas com 
reajustamento dos benefícios previdenciários para manutenção do seu valor real, 
conforme previsão expressa do art. 24, § 1º, III, que dispensa a aplicação do 
disposto no art. 17 dessa Lei. Significa que, nem mesmo a previsão do § 2º, do art. 
8º, da LC nº 173, de 2020, que exige compensação no caso de criação de despesa 
obrigatória de caráter continuado, se aplica ao reajustamento desses benefícios. 

De todo o exposto, conclui-se que o reajustamento de proventos e pensões 
concedidos pelos RPPS está assegurado textualmente pelo art. 40, § 8º, da 
Constituição Federal e, segundo o Supremo Tribunal Federal, representa direito 
líquido e certo do beneficiário, integrando o próprio regime jurídico dos proventos de 
aposentação, que engloba essa cláusula constitucional de garantia de preservação 
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do valor real no tempo, não podendo, por isso, ser afastado por interpretação 
ampliativa de lei. 

Com relação ao reajuste pela paridade assegurada a diversas hipóteses de 
benefícios no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da pensão, na forma da lei. 

Embora a aplicação do art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, também seja 
uma garantia assegurada da Constituição aos benefícios abrangidos por essa regra, 
sua efetivação no período de que trata o art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, 
pode ser afetada pela aplicação desse dispositivo, ante o impedimento temporal, 
que vai até 31/12/2021, para a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração bem como a criação ou majoração de benefícios de 
qualquer natureza aos ativos e seus dependentes, salvo se resultante de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade.  

Assim sendo, discordamos do parecer jurídico apresentado pelo consulente e nos 
filiamos à tese exposta pela Unidade Técnica, segundo a qual o reajustamento 
assegurado pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal, não é alcançado pelas 
vedações trazidas pela Lei Complementar nº 173/2020, havendo, quanto ao reajuste 
pela paridade, o impedimento temporal posto pelo caput do seu art. 8º, exceto 
quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação 
legal anterior à calamidade pública.     

Isso posto, nos manifestamos no sentido de assim responder aos questionamentos 
propostos: 

1- O reajustamento, seja pela paridade ou preservação do valor real, da 
remuneração das aposentadorias e pensões por morte, está incluído na proibição 
da citada Lei Federal? 

O reajustamento previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, que visa à 
preservação do valor real dos proventos de aposentadoria e benefícios de pensão, 
não está abrangido pela proibição da Lei Complementar nº 173/2020. 

O reajuste pela paridade pode ser afetado pelo inciso I, do art. 8º, da Lei 
Complementar nº 173/2020, se não decorrer de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.     

Dito de outro modo, o reajuste pela paridade está abrangido pela vedação do inciso 
I, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, a não ser que decorra de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 
pública, quando, então, poderá ser efetivado, ante a expressa ressalva do referido 
dispositivo legal.         

  2- Para os benefícios que possuem o total da remuneração, valor menor ao do 
salário mínimo vigente, é devida a aplicação de complemento constitucional até a 
vigência da proibição da Lei Federal Complementar? 
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Sim. Tal qual o reajustamento dos benefícios previsto no § 8º do art. 40, o 
complemento ao valor do salário mínimo aos proventos de aposentadoria também 
está assegurado no § 2º do referido dispositivo constitucional, nos seguintes termos: 

(...) 

§ 2º  Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a 
que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o 
Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

  Ressalte-se, por relevante, como bem apontou a Unidade Técnica, que a Emenda 
Constitucional nº 103/19 modificou a redação do § 7º, do art. 40, da Constituição 
Federal, devendo atentar-se, portanto, a partir da vigência da referida emenda, para 
as novas regras estabelecidas para o benefício de pensão por morte do segurado.   

1- Após o período proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos 
poderão/deverão ser aplicados aos benefícios geridos pelo RPPS? 

Como já respondido, não há vedação ao reajustamento dos benefícios aos 
proventos de aposentadoria e aos benefícios de pensão geridos pelo RPPS, nos 
termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, durante o hiato temporal vedado 
pelo caput do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020. 

Já o reajuste pela paridade poderá ser concedido, passado o período vedado pelo 
dispositivo legal em referência, nos termos do art. 7º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003. 

(CON) 

10. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; 

c) está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da 

autoridade consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste 

Tribunal. 

12. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 
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incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

13. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

II.I – Notas Introdutórias 

14. Antes de adentrar na análise dos questionamentos formulados faz-se 

necessário tecer alguns esclarecimentos sobre a Lei Complementar 173/2020. 

15. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

CoV-2 (Covid-19) foi instituído mediante a edição da Lei Complementar 173/2020 

de 28 de maio de 2020. A partir de então foram estabelecidas várias medidas com 

o objetivo de minimizar os possíveis prejuízos financeiros que seriam suportados 

pelos entes federados, dentre as quais, se destaca, a suspensão de cobrança de 

créditos públicos (art. 1º) e o auxílio financeiro da União aos Estados e Municípios 

(art. 5º). 

16. Como contrapartida a ajuda financeira recebida, foram estabelecidos 

no Programa Federativo de Enfrentamento à COVID – 19 restrições quanto aos 

gastos com pessoal, nos termos previstos no seu artigo 8º, a serem observados 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios afetados pela calamidade 

pública decorrente da pandemia. Cumpre assinalar, que as vedações são 

temporárias, com vigência entre 28/05/2020 (data da publicação da Lei 

Complementar) a 31/12/2021, nos termos do caput do referido artigo. 

17. Transcreve-se abaixo o artigo 8º da LC 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 
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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 caputdo 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; 
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, 
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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 docaputdeste 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). 

18. Por se tratar de norma restritiva de direitos, a eficácia do artigo 8º 

deve se limitar “às situações específicas às quais se dirigem”, conforme afirma o 

Ministério Público de Contas, no Parecer n. 0511/2021. 

19. Realizada a leitura do referido artigo não se observa, de modo 

explícito, dispositivo que vede o reajuste de benefícios previdenciários. No entanto, 

faz-se necessário interpretá-lo para fins de verificação quanto a possíveis reflexos 

no que tange ao reajuste dos proventos dos servidores inativos e de seus 

dependentes, conforme questionado no feito. 

20. Assim, serão abordados nos tópicos seguintes a possibilidade de se 

reajustar os proventos de aposentadoria e pensão e de aplicar o complemento 

constitucional para os benefícios previdenciários concedidos em valor inferior ao 

salário mínimo durante a vigência do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. 

Conforme questionado nos autos também será analisada a possibilidade se 

conceder esses reajustes após o período proibitivo estabelecido neste artigo. 

II.II – Do reajustamento para preservação do valor real das aposentadorias e 

pensões: 

21. O Consulente questiona se o reajustamento dos proventos de 

aposentadoria e pensão por morte, para preservação do valor real está vedado até 

31/12/2021, nos termos do artigo 8º da LC 173/2020.  
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22. A SAP e o Ministério Público de Contas concordam que, a Lei 

Complementar n. 173/2020 não trouxe vedação quanto ao reajustamento dos 

benefícios previdenciários para a preservação do valor real, por se tratar de 

garantia constitucional estabelecida no artigo 40, § 8º da Magna Carta. 

23. De início, cabe esclarecer que essa modalidade de reajuste dos 

benefícios previdenciários é aplicável apenas para os servidores inativos que não 

se aposentaram pela regra da paridade6.  

24. Conforme suscitado pela SAP e pelo Ministério Público de Contas,  

reajuste para preservação do valor real dos benefícios previdenciários consiste em 

norma constitucional prevista no §8º do artigo 40 CF/1988: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
(...) 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

25. Trata-se de regra instituída com o escopo de garantir a manutenção 

econômica do valor dos benefícios previdenciários diante da desvalorização da 

moeda pela inflação. Dessa forma, no reajuste em questão, não há um real 

incremento remuneratório.  

26. Cabe salientar, que conforme Nota Informativa SEI n.º 1747/ME do 

Ministério da Economia – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, citada 

pelo MPC no Parecer n. 0511/2021, “a determinação da manutenção do valor real 

dos benefícios é preexistente ao reconhecimento da calamidade pública decorrente 

da Pandemia da Covid-19, pois consta de norma máxima (a Constituição Federal) 

desde 31 de dezembro de 2003, que, além disso, é hierarquicamente superior à LC 

                                                           
6  Art. 3º da EC 20/98, 3º e 7º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05. 
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173, de 2020”. Desse modo, as proibições a que se referem os incisos I e VI do art. 

8º da Lei Complementar não incidem no reajuste de benefícios previdenciários de 

que trata o § 8º do art. 40 da CF. 

27. Há que se considerar, ainda, que o inciso VIII, do artigo 8º, veda tão 

somente a adoção de medidas que impliquem reajuste de despesa obrigatória 

acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). Assim, a contrário sensu, está permitido no período de vedação 

estabelecido no caput desse artigo o reajuste de benefícios previdenciários com o 

objetivo de preservar o poder aquisitivo, desde que o índice adotado não ultrapasse 

o IPCA. 

Art. 8º (...): 
 
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;  

28. Nesse ponto, cabe esclarecer que a SAP e MPC citam o artigo 15 da 

Lei n.º 10.887/04, onde está previsto que os benefícios de aposentadoria e pensão 

concedidos pelos RPPS, serão reajustados na mesma data e índice em que se 

der o reajuste dos benefícios do RGPS, ressalvados aqueles garantidos pela 

paridade.”  

29. Todavia, verifica-se que o STF, em decisão liminar na ADI 4.582, de 

2011, restringiu a aplicabilidade do art. 15 da Lei 10887/04 aos servidores inativos 

da União. Portanto, afastou a sua incidência aos Regimes Próprios instituídos pelos 

Estados e Municípios.  

30. Dessa forma, a data e o índice de reajustes de benefícios 

previdenciários dos RPPS estaduais e municipais deverão estar previstos na lei de 

cada ente federativo. Cabe reiterar que, segundo o disposto no inciso VIII, do artigo 

8º da LC 173/2020, o índice de reajustamento dos proventos de aposentadoria não 
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poderá ser superior ao IPCA, durante o período de vedação estabelecido no 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. 

31. Sobre essa questão o STF, em decisão exarada 07/12/2020, 

posicionou-se da seguinte forma:  

ARE 1281560 AgR-ED 

Órgão julgador: Primeira Turma 
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES 
Julgamento: 07/12/2020 
Publicação: 11/12/2020 
Ementa: PÚBLICO ESTADUAL SER REAJUSTADO COM BASE EM ÍNDICES DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA FEDERAL. ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.784/2008. MEDIDA ACAUTELATÓRIA 
CONCEDIDA PELO PLENÁRIO DO STF PARA RESTRINGIR OS EFEITOS DO 
ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004 AOS SERVIDORES PÚBLICOS E 
PENSIONISTAS DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE 42. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DO IPREV PROVIDO.  
1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração 
que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo 
desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando 
o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão 
embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.  
2. Discute-se a possibilidade de benefício previdenciário concedido a servidor 
público estadual ser reajustado com base em índices de correção monetária federal, 
conforme prevê o artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 
11.784/2008.  
3. Posteriormente ao julgamento do RE 376.846, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 
Tribunal Pleno, DJ. 24/9/2003, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no 
julgamento da ADI 4582-MC (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 9/2/2012), 
concedeu medida acautelatória para restringir os efeitos do artigo 15 da Lei 
10.887/2004, com alteração promovida pela Lei 11.784, de 22 de setembro de 
2008, aos servidores públicos e pensionistas da União.  
4. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste 
de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de 
correção monetária.  
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega 
provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 
2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao 
agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio 
passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da 
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento 
ao final). (Grifo nosso). 

32. Cabe mencionar, também, a decisão exarada pelo TCM/BA 

(PROCESSO Nº 10048e20. PARECER Nº 01068-20), citada pela SAP no 
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Certificado n. 884/2021, que ao tratar da revisão geral anual dos servidores 

públicos municipais, durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento 

à Pandemia do Coronavírus, entendeu que o gestor deve observar o disposto no 

inciso VIII do art. 8º da LC 173/2020. Esta situação de adequa, analogicamente, ao 

reajuste dos proventos de aposentadoria. 

33. Dessa forma, a relatoria, em consonância com os posicionamentos da 

SAP e do MPC, manifesta-se no sentido de que o reajuste dos proventos de 

aposentadoria e pensão por morte, nos termos do § 8º do art. 40 da CF, não foi 

afetado pelas disposições da LC 173/2020. 

II.II – Do reajustamento de benefícios previdenciárias concedidos com 

paridade:  

34. Indaga o consulente acerca da possibilidade de reajustar os proventos 

de aposentadoria e pensão por morte concedidos pela regra da paridade, tendo em 

vista as proibições estabelecidas no artigo 8º da LC 173/2020, com vigência até 

31/12/2021.  

35. Para melhor compreensão faz-se necessário fazer alguns 

esclarecimentos quanto ao instituto da paridade previsto nos artigos 1º da EC 

20/98 que modificou o §8º do artigo 40 da CF, 3º e 7º da EC 41/03 e, 3º da EC 

47/05. 

36. A paridade proporciona duas garantias aos beneficiários do RPPS: 1) 

a revisão dos proventos sempre na mesma proporção e na mesma data em que 

houver a modificação da remuneração dos servidores ativos; 2) a extensão dos 

benefícios e vantagens concedidos aos servidores ativos posteriormente à 

concessão do benefício, inclusive aquelas decorrentes de transformação ou 

reclassificação de cargo ou função em que ocorreu a aposentadoria. 

37. Inácio Magalhães Filho define paridade da seguinte forma: 
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A paridade é instrumento jurídico que concedia aos aposentados e pensionistas 
uma dupla garantia: revisão dos proventos sempre na mesma proporção e na 
mesma data em que se modificava a remuneração dos ativos e, ainda, extensão de 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação de 
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de base para a 
concessão de pensão. (Magalhães Filho, Inácio. Lições de direito previdenciário e 
administrativo no serviço público. 3. ed. – Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 297). 

38. Essa vantagem teve vigência até a publicação da EC 41 de 19 de 

dezembro de 2003, que garantiu esta forma de reajustamento dos proventos e 

pensão aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998 (EC 

20/98), desde que cumpridos os requisitos de aposentadoria previstos no art. 3º da 

EC 47/05.  

39. No mesmo sentido, Inácio Magalhães Filho comenta: 

Com o advento da EC nº 41/2003, no entanto, o constituinte acabou com a extensão 
de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores 
em atividade aos beneficiários da pensão, além de assegurar o reajustamento dos 
benefícios conforme critérios estabelecidos em lei própria e não mais quando se 
modificar a remuneração dos ativos. (Magalhães Filho, Inácio. Lições de direito 
previdenciário e administrativo no serviço público. 3. ed. – Belo Horizonte: Fórum, 
2020, p. 297). 

 

40. Diferentemente do reajuste concedido apenas para manter o valor 

real dos benefícios, o instituto da paridade está atrelado aos reajustes 

remuneratórios concedido aos servidores ativos. Dessa maneira poderá 

representar um incremento no valor, aumentando o poder aquisitivo, ou apenas a 

atualização monetária, mediante a revisão geral anual concedida aos servidores 

em atividade, nos termos previstos no inciso X do artigo 37 CF. 

41. Cabe aqui transcrever mais um trecho da Nota Informativa SEI n.º 

1747/ME do Ministério da Economia – Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho, citada pelo MPC, que traz esclarecimentos quanto ao reajuste de 

benefícios previdenciários pela paridade: 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400009-21-resultado.docx 
 

34 

 

Por oportuno, cabe sumariar, as hipóteses em que se aplicam aos 
benefícios dos RPPS a paridade ou o reajustamento anual para manutenção 
do valor real, visto que a cada benefício concedido com fundamento em uma 
determinada regra, corresponde uma forma de revisão legalmente definida. 
Ou se aplica a paridade ou o reajustamento geral, independentemente de 
qual hipótese seja mais favorável ao segurado ou ao RPPS, não podendo 
haver escolha ou acumulação dos dois critérios. Para os benefícios aos 
quais se aplica o art. 7º da EC 41, de 2003, não há garantia de manutenção 
do valor real. Portanto, a paridade com a remuneração pode resultar em 
valores maiores ou menores de majoração dos benefícios em relação aos 
reajustados conforme redação vigente do § 8º do art. 40 da CF. (Grifo 
nosso) 

42. Assim, considerando o disposto no inciso I, do artigo 8º da Lei 

Complementar 173/2020, se o reajuste remuneratório concedido aos servidores em 

atividade representar um incremento remuneratório, aumentando o poder 

aquisitivo dos beneficiários, ele será vedado nos termos do inciso I do artigo 8º da 

LC 173/2020, enquanto perdurar a sua vigência (31/12/2021), exceto se decorrer 

de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade pública. Por conseguinte, os proventos de aposentadoria e pensão, 

concedidos com paridade, também não poderão ser reajustados nesta situação. 

43. Por outro lado, se o reajuste remuneratório concedido aos servidores 

ativos ocorrer em razão da revisão geral anual, isto é, com o objetivo de manter o 

poder aquisitivo em razão das perdas inflacionárias, não incidirá a vedação 

prevista no inciso I do artigo 8º da LC 173/20. De igual modo, nessa situação, os 

proventos de aposentadoria e pensão concedidos com paridade serão reajustados. 

44. Veja que os fundamentos apresentados, quando da análise do 

reajuste concedido para manter o valor real dos benefícios previdenciários, previsto 

no § 8º do artigo 40 da CF, é o mesmo. Isto porque, a revisão geral anual também 

é direito previsto na Constituição Federal, no inciso X do artigo 37, e tem por 

objetivo tão somente manter o valor real do vencimento/proventos concedidos com 

paridade, ou seja, corrigir as perdas inflacionárias. 
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45. Portanto, não há como concordar com a análise da SAP, que concluiu 

no sentido de que se encontra esvaziada “a possibilidade de reajustamento dos 

benefícios previdenciários submetidos ao princípio da paridade, que somente 

poderão ser revistos nos casos em que o reajuste aos servidores da ativa seja 

decorrente de sentença judicial transitada em julgado, ou de determinação legal 

anterior ao estado de calamidade”. 

46. Veja que no desenvolvimento da sua análise, ao abordar o reajuste 

pela paridade, a SAP afirma que, não havendo aumento de remuneração dos 

servidores da ativa, não há que se falar em aumento aos inativos, sendo descabida 

a cogitação de reajuste dos benefícios previdenciários nesta modalidade: 

 
 “No que se refere ao reajuste pela paridade, entende-se que a sua implementação 
seria mais dificultosa nesse período, porquanto a LC 173/20 veda, expressamente, 
a concessão de qualquer reajuste, aumento, vantagem ou adequação de 
remuneração para os servidores públicos civis e militares, salvo as situações 
decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, ou de determinação legal 
anterior ao estado de calamidade ocasionado pela pandemia. Dessa forma, se não 
ocorrer aumento da remuneração dos servidores da ativa, não há que se falar em 
extensão desse aumento aos inativos; portanto, descabida a cogitação de reajuste 
pela paridade. “ SAP 

47. Ocorre que, sendo realizada a revisão geral anual aos servidores em 

atividade, os benefícios previdenciários concedidos pelo regime da paridade serão 

revistos, conforme previsto no artigo 7º da EC 41/2003: 

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de 
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos 
seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta 
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões 
dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifo nosso) 
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48. Discorda-se, de igual modo com o Ministério Público de Contas que, 

neste ponto, entendeu da seguinte forma: 

O reajuste pela paridade pode ser afetado pelo inciso I, do art. 8º, da Lei 
Complementar n.173/2020, se não decorrer de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 
Dito de outro modo, o reajuste pela paridade está abrangido pela vedação do inciso 
I, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, a não ser que decorra de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 
pública, quando, então, poderá ser efetivado, ante a expressa ressalva do referido 
dispositivo legal.         

49. Cabe mencionar que a SAP citou no Certificado n. 884/2021, uma 

decisão do TCM/BA (Processo n. 100448/20) que aborda a possibilidade de se 

conceder revisão geral anual aos servidores em atividade, durante a vigência das 

vedações impostas pela LC 173/2020. Embora esta decisão tenha sido 

apresentada apenas para fundamentar o seu posicionamento quanto a verificação 

do IPCA no reajustamento dos benefícios previdenciários para manutenção do 

valor real, ela se adequa também à análise dos reajustes dos proventos de 

aposentadoria e pensão concedidos pela paridade. 

50. Em consulta ao inteiro teor desse julgado, observou-se que, ao 

analisar as restrições impostas na LC 173/2020, o TCM/BA entendeu claramente 

que se encontra assegurada a revisão da remuneração dos servidores e do 

subsídio dos agentes políticos durante o lapso temporal estabelecido no caput do 

art. 8º da lei complementar:  

Perceba-se que o Legislador, ao elencar medidas restritivas no período atual de 
calamidade pública em decorrência da ampla disseminação do Covid-19, face a 
iminente crise na saúde e na economia que desembocam, entre outros fatores, na 
perda expressiva da arrecadação dos Entes Federativos, não suspendeu o 
exercício do direito constitucionalmente assegurado ao funcionalismo público 
de ter assegurada a revisão da remuneração e do subsídio, ele apenas 
asseverou no VIII, que a medida adotada não importe em um 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”. (Grifo nosso). 
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51. O TCE/PR, de igual modo, em consulta formulada pelo Município de 

Campo Bonito, decidiu que a recomposição das perdas inflacionárias de que trata o 

inciso X, do art. 37 da CF não é vedada pelo art. 8º, inciso I da Lei Complementar 

173/2020: 

PROCESSO Nº: 447230/20 ASSUNTO: CONSULTA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE 
CAMPO BONITO INTERESSADO: ANTONIO CARLOS DOMINIAK, MARIO 
WEBER RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO ACÓRDÃO Nº 
293/21 - Tribunal Pleno Consulta. Limites da do art. 8, I e IX, da LC 173/20. 
Recomposição inflacionária. Possibilidade. Anuênios e quinquênios. Período 
aquisitivo anterior a 27/05/20. Possibilidade. 
CONHECER da presente Consulta e, no mérito, pela RESPOSTA dos 
questionamentos, no sentido de que:  
a) A recomposição inflacionária a que faz menção o art. 37, X, da CF não é 
alcançada pela vedação do art. 8, I, da Lei Complementar n.º 173/20;  
b) Prejudicada;  
c) É possível a concessão de anuênios e quinquênios cujo período aquisitivo tenha 
sido alcançado até o dia 27/05/20, nos termos do art. 8, IX, da Lei Complementar n.º 
173/20. Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, 
IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS 
ZSCHOERPER LINHARES Presente a Procuradora Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA. Plenário Virtual, 18 de fevereiro de 
2021 – Sessão Ordinária Virtual nº 2. (Grifo nosso). 

52. No mesmo sentido, o TCM/GO firmou entendimento no Acórdão 

Consulta 002/2021 acerca da possibilidade de se conceder a revisão geral anual no 

período de vigência da LC 173/2020, desde que se observe o disposto no inciso 

VIII do artigo 8º desta lei complementar (IPCA) e que tenha previsão na dotação da 

Lei Orçamentária Anual e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

I - CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos de 
admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 
Contas;  
II - RESPONDER À CONSULENTE quanto aos seguintes questionamentos:  
Q1. O Poder Legislativo Municipal, durante o período de vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020, através de lei própria, pode conceder a Revisão Geral 
Anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, para todos servidores e 
agentes políticos?  
R: Sim, pois tal revisão está garantida pela Constituição Federal, em seu art. 37, X, 
e não foi vedada pela Lei Complementar nº 173/20, desde que se observe, contudo, 
a condição trazida pelo inciso VIII do seu art. 8º com relação ao índice a ser 
aplicado na revisão e que tenha previsão na dotação da Lei Orçamentária Anual e 
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autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme entendimento do STF no 
Recurso Extraordinário nº 90535711.  
(...) 

53. Cabe salientar, ainda, que o TCM/GO, no artigo 2º da IN 13/2020, 

reconhece a aplicabilidade da revisão geral anual na vigência da LC 173/2020, por 

se tratar de direito assegurado no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, 

desde que esteja amparada por índice estabelecido em lei municipal e, limitado ao 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA:  

Art. 2º Caso seja adotada a medida prevista no inciso VIII do art. 8º da LC nº 
173/2020, aplicando-se a revisão geral e anual, assegurada pelo inciso X do art. 37 
da Constituição Federal, na qual o subsídio de agente político está incluído, essa 
deverá ser feita com base em índice estabelecido por lei municipal, e deverá estar 
limitada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

54. Portanto, se durante o período de vedação previsto no caput do artigo 

8º da Lei Complementar 173/2020, houver a revisão geral anual no vencimento dos 

servidores em atividade, nas condições descritas no Acórdão Consulta 002/2021, 

isto é, com índice limitado ao IPCA, com previsão em dotação da LOA e autorizado 

na LDO, os proventos de aposentadoria e pensão por morte, concedidos pelo 

regime da paridade, também serão reajustados.  

 

II.III – Do pagamento do complemento constitucional para proventos com 

valores inferiores ao salário mínimo: 

55. O consulente indaga, também, acerca da aplicação do complemento 

constitucional quando os benefícios previdenciários forem concedidos em valor 

inferior ao salário mínimo, tendo em vista as vedações estabelecidas no art. 8º da 

Lei Complementar 173/2020. 

56. A SAP concluiu sua análise manifestando-se no sentido de que “nos 

casos de benefícios previdenciários em que seja devido o complemento 

constitucional, tal pagamento não deve ser obstado pela Lei Complementar n. 
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173/20, visto que as garantias constitucionais não podem ser desconsideradas pela 

legislação de hierarquia inferior”.  

57. O Ministério Público de Contas acompanhou o posicionamento a SAP, 

acrescentando em sua conclusão que devem ser observadas as alterações 

promovidas pela EC 103/19, que modificou a redação do § 7º, do o artigo 40 da 

CF, no tocante as novas regras estabelecias para o benefício de pensão por morte. 

58. Razão assiste à Secretaria de Atos de Pessoal e ao Ministério Público 

de Contas.  

59. Observa-se que o §2º do artigo 40 da Constituição Federal, adiante 

transcrito, estabelece que os proventos de aposentadoria não poderão ser 

inferiores ao valor mínimo a que se refere o §2º do artigo 201: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
(...) 
§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a 
que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o 
Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. 

60. Já o §2º do art. 201 da CF estabelece que nenhum benefício que 

substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá 

valor inferior ao salário mínimo. Dessa forma, por expressa previsão constitucional, 

os proventos aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo nacional, 

razão pela qual devem ser complementados quando forem concedidos abaixo 

desse valor.  

61. Assim, em atenção à hierarquia das normas, a Lei Complementar 

173/2020 não pode se sobrepor às disposições constitucionais. Por essa razão, as 

vedações estabelecidas no seu art.  8º não atingirão o complemento constitucional 
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pago pela Administração Pública, com o objetivo de manter o patamar mínimo 

permitido para os proventos de aposentadoria. 

62. Cabe salientar, no entanto, que relativamente à pensão por morte, a 

Emenda Constitucional 103, modificou o teor do §7º do artigo 40 da CF, adiante 

transcrito, permitindo, o pagamento de pensões em valor inferior ao salário mínimo. 

Art. 40. (...) 
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de 
renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será 
concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma 
diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de 
agressão sofrida no exercício ou em razão da função.            (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Grifo nosso). 

63. Depreende-se pelo teor deste dispositivo constitucional que o 

benefício de pensão não será inferior ao salário mínimo, conforme estabelecido no 

§2º do artigo 201 da CF, apenas “quando se tratar da única fonte de renda formal 

auferida pelo dependente”. Assim, a contrario sensu, se o benefício não for a única 

fonte de renda, ele poderá ser concedido em valor inferior ao salário mínimo. 

64. Essa é a interpretação que a Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho Secretaria de Previdência do Ministério da Economia na Nota Informativa 

33.521/2020/ME7 quanto ao disposto no §7º do artigo 40 da CF: 

31. Quanto ao piso, antes da EC nº 103, de 2019, aplicava-se às pensões 
concedidas por todos os regimes de previdência social, o § 2º do art. 201 da 
Constituição também na redação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que 
prevê benefício mensal não inferior a um salário-mínimo:  
Art. 201. ....................  
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. ........................  
32. Mas a EC nº 103, de 2019, rompeu não apenas com a garantia de 
integralidade da pensão em relação ao provento ou remuneração, antes 
prevista para o valor dos benefícios que não superassem o teto do RGPS. 
Houve também o fim da garantia de pensão por morte correspondente a um 
salário-mínimo no âmbito dos RPPS. Segundo nova redação do § 7º do art. 40 da 
Constituição Federal, a seguir, que deverá ser disciplinado por lei de cada ente 

                                                           
7 http://www.assimpasc.org.br/arqNoticias/file/NOTA-INFORMATIVA-SRPPS-33521-2020-PENSAO-POR-MORTE.pdf 
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federativo o salário-mínimo somente será piso para a pensão quando se tratar 
da única fonte de renda formal auferida pelo dependente: 
Art. 40. ................................  
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de 
renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será 
concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma 
diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de 
agressão sofrida no exercício ou em razão da função.  
33. Com fundamento nessa previsão o art. 23 da EC nº 103, de 2019, assegura que 
o menor valor da pensão será de 60% do provento base, que, por sua vez, não 
poderá ser inferior ao salário-mínimo. Então, o piso da pensão por morte 
concedida conforme esse dispositivo será 60% do salário-mínimo, percentual 
devido no caso de haver apenas um dependente. 
34. É importante frisar que o piso e o teto da pensão, em qualquer regra vigente no 
ente federativo, se aplica ao benefício total antes de sua divisão em cotas-partes 
aos beneficiários. (Grifo nosso) 

65. Conforme visto, o piso da pensão por morte, a partir da EC 103/2019 

pode atingir o montante de 60% do salário mínimo. Nesta situação não há que se 

falar em complemento constitucional, quando o benefício não for a única fonte de 

renda do dependente. 

66. Acrescenta-se, ainda que, conforme Nota Informativa acima, a 

verificação do piso da pensão deve ser aferida antes da sua divisão em cotas-

partes aos beneficiários. 

 

II.IV – Da concessão dos reajustes não concedidos durante o período 

proibitivo previsto no caput do artigo 8º da LC 173, após 31/12/2021:  

67. Também foi questionada a possibilidade/obrigatoriedade de se 

conceder reajustes aos proventos de aposentadoria e pensão, referentes ao 

período de proibição estabelecido no artigo 8º da LC 173/20, quando se encerrar 

as vedações, isto é, após 31/12/2021.  

68. Conforme já delineado nesta proposta de decisão, o Programa 

Federativo de Enfrentamento à Covid-19 não vedou o reajuste dos proventos de 
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aposentadoria e pensão com o escopo de manter o valor real, nos termos do §8° 

do artigo 40 da CF. 

69. Da mesma forma, os benefícios concedidos pela paridade serão 

reajustados no período de vedação estabelecido no artigo 8º da LC 173/2020, caso 

seja realizada a revisão geral anual dos servidores em atividade e, desde que o 

índice utilizado esteja limitado ao IPCA, conforme estabelecido no inciso VIII deste 

mesmo artigo da lei complementar. 

70. Portanto, não estando sujeitos às vedações estabelecidas pelo 

Programa Federativo de Enfretamento à Covid-19, poderão ser concedidos 

reajustes aos benefícios previdenciários, conforme acima delineado acima, a 

qualquer momento, observadas as disposições constantes na lei do RPPS, acerca 

da data base e ao índice a ser utilizado, devendo este limitar-se ao IPCA. 

II.V Conclusão: 

71. Diante do explicitado, o Programa de Enfrentamento a Covid-19, 

instituído pela LC 173/2020, estabeleceu restrições quanto ao gasto com pessoal 

no período de 28/05/2020 a 31/12/2021. Em seu texto não consta de modo 

explícito a proibição de se reajustar os benefícios previdenciários, desse modo, 

realizou-se a interpretação de seu conteúdo para a verificação de sua incidência 

nos reajustes dos proventos dos servidores inativos, conforme questionado nos 

autos.  

72. Quanto à possibilidade de conceder reajuste para a preservação do 

valor real das aposentadorias e pensões, durante o período de vedação instituído 

no artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, observou-se que, por tratar-se de 

regra estabelecida no §8º do art. 40 da CF, ela não foi afetada pelas disposições 

da referida lei complementar, uma vez que, esta norma não pode suprimir direitos 

constitucionais.  
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73. Verificou-se, também, a possibilidade de se reajustar os proventos de 

aposentadoria e pensão por morte concedidos pela paridade, durante o período 

estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, desde que decorra de 

revisão geral anual concedida aos servidores em atividade, nos moldes do inciso X, 

do artigo 37 da CF, a qual deve estar prevista em dotação da LOA e autorizado na 

LDO. 

74. Nas duas situações acima, o índice de reajustamento dos proventos 

de aposentadoria e pensão não poderá ser superior ao IPCA, nos termos do inciso 

VIII do artigo 8º da LC 173/2020.  

75. Sobre o pagamento de complemento constitucional aos benefícios 

previdenciários concedidos com valor inferior ao salário mínimo, conclui-se que, por 

se tratar de disposição prevista em norma constitucional, nos artigos 40, §2º c/c art. 

201, § 2º, as vedações estabelecidas no art.  8º da LC 173/2020 não o atingirão. 

Cumpre ressalvar, no entanto, os proventos de pensão concedidos sob a égide da 

EC 103/19, que alterou o disposto no §7º do artigo 40 da CF. A partir desta 

emenda a magna carta possibilitou o pagamento deste benefício em patamar 

inferior ao salário mínimo, quando o dependente/beneficiário não tiver a pensão por 

morte como única fonte de renda. 

76. No tocante à concessão dos reajustes dos proventos de 

aposentadoria e pensão após 31/12/2021, verificou-se que, por não terem sido 

atingidos pelas proibições estabelecidas no art. 8º da LC 173/2020, poderão ser 

implementados antes desta data. Isso, desde que o reajuste seja dado com o 

escopo de manter o valor real ou, em se tratando de benefício concedido pela 

paridade, tenha derivado de revisão geral anual. 

77. Todavia, caso não sejam concedidos os reajustes durante o período 

em que o ente esteja enfrentando os impactos da pandemia, eles poderão ser 
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implementados a posteriori, seguindo o regramento constitucional acerca da 

matéria, isto é, o artigo 40, §8º da Constituição Federal e no art. 7º da Emenda 

Constitucional 41/2003 e as disposições constantes na lei do RPPS acerca da data 

base e ao índice a ser utilizado. 

78. Conforme exposto e amparado na fundamentação supra, nos termos 

do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação.  

79. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 29 de junho de 2021.  

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
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