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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00012/2021 - Técnico Administrativa 

 

Processo n° 05455/2021 

Município Caldas Novas 

Órgão DEMAE 

Assunto Consulta - acerca da legalidade para conceder revisão geral aos servidores 

dentro do período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 

Período de Referência 2021 

Consulente Rafael Marra e Silva 

Cargo Presidente 

CPF nº    031.475.201-37 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

 

 

CONSULTA. CONHECIMENTO PARCIAL: NÃO CONHECE 
MATÉRIA TRATADA NO ITEM UM, UMA VEZ QUE JÁ FOI 
RESPONDIDA POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS (AC-CON Nº 
02/2020, RECOMENDAÇÃO CONJUNTA TCMGO/MPC Nº 01/2020 E 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020-TCMGO). CONHECIMENTO 
E RESPOSTA AO SEGUNDO ITEM: PARA O CUMPRIMENTO DO 
ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, DEVE SER USADO 
COMO PARÂMETRO E CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO DO 
AUMENTO DE DESPESA, EM REGRA, A TESE PROPORCIONAL, 
OU SEJA, O PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA APURADO, PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, AO 
FINAL DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 
(PERÍODO MÓVEL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONTADOS A 
PARTIR DE MAIO/2019), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, 
SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR AVALIAÇÃO POR ESTE 
TRIBUNAL DE CONTAS DE EVENTUAIS CASOS CONCRETOS, 
CUJA APLICAÇÃO DO CRITÉRIO INDICADO NÃO REFLITA DE 
FORMA ADEQUADA O VALOR DA REFERIDA DESPESA SOB A 
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. 
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 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 

119/2021-GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

 

I - NÃO CONHECER da primeira questão desta Consulta, a qual já foi 

respondida por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão Consulta AC-CON nº 

02/2020, da Recomendação Conjunta TCMGO/MPC nº 01/2020 que trata do 

assunto no item 2.2, alínea “g”, e do art. 2º da Instrução Normativa nº 13/2020- 

TCMGO, que orienta os municípios sobre como proceder à revisão geral anual em 

tela na vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, o que foi devidamente 

comunicado ao Consulente mediante o Ofício nº 11/2011 – GABVJ. 

 

II - CONHECER do segundo item desta Consulta, uma vez que 

preenche o requisito de admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual 

nº 15.958/2007 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, 

deste Tribunal de Contas; 

 

III - RESPONDER AO CONSULENTE: 

 

 QUESTÃO 2: Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, 

de 27 de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado 

aumento de despesa com pessoal? Deve considerar o montante da despesa com 

pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação da referida 

Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com 

pessoal dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei Complementar? 

 

 RESPOSTA: Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, 

de 27 de maio de 2020, deve ser usado como parâmetro e critério de mensuração 

do aumento de despesa, em regra, a tese proporcional, ou seja, o percentual em 

relação à receita corrente líquida apurado, para as despesas com pessoal, ao final 

do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 

meses, contados a partir de maio/2019), em conformidade com as normas fiscais 

http://www.tcm.go.gov.br/
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estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, sem prejuízo de posterior 

avaliação por este Tribunal de Contas de eventuais casos concretos, cuja aplicação 

do critério indicado não reflita de forma adequada o valor da referida despesa sob a 

vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

1 de dezembro de 2021. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

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 e o representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 119/2021-GCSICJ 

Processo n° 05455/2021 

Município Caldas Novas 

Órgão DEMAE 

Assunto Consulta - acerca da legalidade para conceder revisão geral aos servidores 

dentro do período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 

Período de Referência 2021 

Consulente Rafael Marra e Silva 

Cargo Presidente 

CPF nº    031.475.201-37 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

 

 

 

CONSULTA. CONHECIMENTO PARCIAL: NÃO CONHECE 
MATÉRIA TRATADA NO ITEM UM, UMA VEZ QUE JÁ FOI 
RESPONDIDA POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS (AC-CON Nº 
02/2020, RECOMENDAÇÃO CONJUNTA TCMGO/MPC Nº 01/2020 E 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2020-TCMGO). CONHECIMENTO 
E RESPOSTA AO SEGUNDO ITEM: PARA O CUMPRIMENTO DO 
ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, DEVE SER USADO 
COMO PARÂMETRO E CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO DO 
AUMENTO DE DESPESA, EM REGRA, A TESE PROPORCIONAL, 
OU SEJA, O PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA APURADO, PARA AS DESPESAS COM PESSOAL, AO 
FINAL DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 
(PERÍODO MÓVEL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONTADOS A 
PARTIR DE MAIO/2019), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, 
SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR AVALIAÇÃO POR ESTE 
TRIBUNAL DE CONTAS DE EVENTUAIS CASOS CONCRETOS, 
CUJA APLICAÇÃO DO CRITÉRIO INDICADO NÃO REFLITA DE 
FORMA ADEQUADA O VALOR DA REFERIDA DESPESA SOB A 
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. 
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I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

Tratam-se os presentes autos de consulta formulada pelo Sr. Rafael 

Marra e Silva, Diretor do Departamento de Água e Esgoto de Caldas Novas-DEMAE, 

objetivando esclarecimentos acerca da revisão geral dos salários dos servidores 

públicos daquela Autarquia e do parâmetro que deve ser usado para que seja 

considerado aumento de despesa com pessoal dentro do período previsto na Lei 

Complementar Federal nº 173/2020, com os seguintes questionamentos: 

1. Considerando que a revisão geral dos salários dos servidores 

públicos, fundamentado no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, é 

considerado despesa obrigatória de caráter continuado, conforme art. 17 da Lei 

Complementar nº 101/2000, podem os municípios goianos e suas autarquias 

concederem revisão geral aos seus servidores, neste exercício financeiro, em 

percentual abaixo do índice da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, em consonância com o inciso VIII 

da Lei Complementar Federal nº 173/2020, respeitando a iniciativa constitucional 

dessa matéria, os limites de gastos com pessoal previstos nos artigos 19, 20 e 21 da 

LRF e demais normativos legais?; 

2. Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 

de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado 

aumento de despesa com pessoal? Deve considerar o montante da despesa com 

pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação da referida 

Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com 

pessoal dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei Complementar? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução 

2. Estes autos foram encaminhados à Divisão de Documentação e 

Biblioteca para os fins do art. 134, XV do Regimento Interno, por meio do Despacho 

nº 272/2021-GABVJ, sendo instruído com a seguinte resposta: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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DESPACHO Nº 054/2021 – Em atendimento ao Despacho nº 
272/2021-GABVJ, do Gabinete do Conselheiro-Substituto Vasco C. 
A. Jambo e, considerando o disposto no inc. XV do art. 134 do 
Regimento Interno deste Tribunal - RA nº 073/2009 - que confere à 
Divisão de Documentação e Biblioteca competência para atuar, 
inicialmente, nos processos de consultas, juntamos (fls. 8-9) cópia do 
AC-CON nº 002/2021, deste Tribunal, a respeito de: possibilidade 
de se realizar a revisão geral anual da remuneração de 
servidores públicos, tendo em vista a Lei Complementar nº 
173/2020. Também são indicados (fls. 10-11) os atos editados 
anteriormente à citada Lei Complementar, lembrando que 
Recomendação Conjunta do TCMGO/MPC nº 01/2020 trata da 
questão no item 2.2, alínea “g”.  
Quanto à questão nº 2, não foi localizado ato com parâmetro a ser 
utilizado para se considerar aumento de despesa com pessoal, com 
base no art. 8º da LC nº 173/2020. [...] (destaques nosso) 

1.2.2 Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

3. Este feito foi protocolado e autuado devidamente instruído com o 

Parecer da Assessoria Jurídica do DEMAE, Órgão Consulente, nos seguintes 

termos: 

PARECER JURÍDICO 
De: João Paulo Vaz da Costa e Silva - OAB/GO 37.694 
Diretor Jurídico - DEMAE 
Para: Rafael Marra e Silva Diretor Presidente do DEMAE 
OBJETO: Consulta ao TCM/GO. 
a) Revisão Geral 
A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos está 
prevista na parte final do inciso X do art. 37 da Constituição da 
República, o qual prescreve que 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. 
É sabido que a revisão geral anual tem por objetivo a reposição da 
variação inflacionária que reduziu o poder aquisitivo dos salários dos 
servidores ao longo de determinado período e deve englobar todos 
os servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. 
Em tese, essa reposição inflacionária não representa conquista de 
melhoria ou aumento remuneratório, pois apenas resgata o poder 
aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém 
o valor real dos salários. Nisso reside a lógica de ser dirigida a todos 
os servidores, porque sofrem com a mesma corrosão inflacionária, 
indistintamente. 
Desta forma, a revisão geral se presta tão somente a recompor as 
remunerações, ainda que em percentuais não correspondentes aos 
da inflação apurada no período, de acordo com o que foi decidido 
pelo STF. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Segundo o STF1, o reajuste de remunerações e subsídios por lei 
específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária 
devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a a realidade 
das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, 
enquanto que a revisão geral tem por escopo a mera recomposição 
do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os 
servidores públicos e agentes políticos de determinado ente 
federativo. 
Segundo o relator daquela ADI, enquanto o reajuste corresponde a 
aumento real, que pretende a recomposição do padrão de vida do 
servidor, para que possa assegurar a eficácia da atuação do Estado 
por meio de seus agentes, a revisão geral trata, “na verdade, de um 
reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira 
dos servidores públicos". 
A Ministra Carmen Lúcia coaduna com o mesmo entendimento do 
relator ao afirmar que a revisão se distingue do reajuste porque, 
enquanto aquela implica examinar de novo o quantum da 
remuneração para adaptá-lo ao valor da moeda, esse importa em 
alterar o valor para ajustá-lo às condições ou ao custo de vida que se 
entende guardar correspondência com o ganho do agente público. 
Diante disso, é possível compreender que aquela Corte Suprema 
possui entendimento no sentido de que a revisão geral anual, quando 
concedida, presta-se somente à recomposição do poder aquisitivo 
das remunerações, independentemente de o valor ser ou não igual 
ao da inflação, ou seja, verifica-se naquela apenas o aumento 
nominal da remuneração. 
Evidentemente é certo que a concessão de revisão geral de 
remuneração de servidores públicos deve observar os art. 19, 20 e 
21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda, normas 
constitucionais acerca da competência de propor a iniciativa dessa 
revisão. 
Feitas essas considerações, adentraremos para as regras e 
proibições previstas na Lei Complementar nº 173/20. 
O artigo 8º da Lei Complementar 173/2020 possui nove incisos, 
sendo que sete tratam sobre vedações de despesas com pessoal e 
dois sobre despesas obrigatórias. 
Art. 8° 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; 

                                                           
1 ADI 3.968, rel. min. Luiz Fux, j. 29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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 §§ 1° e 2°; 
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. 7° 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. 
Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu 
Parecer Consulta 003/2021, não há nessa Lei Complementar 
qualquer disposição explícita a respeito da revisão geral anual, ou, 
ainda, alguma nomenclatura que a ela remetida, tais como 
“recomposição”, “correção", "atualização”, dentre outras. Com isso, 
percebe-se que não era a intenção do legislador proibir a revisão 
geral, caso assim fosse, certamente estaria expressamente em seu 
texto. 
Ainda, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul entende também 
que há óbice à concessão, a qualquer título, de aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração. No entanto, sobre tais vedações, há de 
se ter atenção com as expressões utilizadas na norma. Atende-se ao 
fato de que as regras previstas no art. 8º da Lei Complementar 173 
menciona o termo reajuste, em relação ao qual há que se ter a 
devida cautela, vez que, sabidamente, este vocábulo assume 
contornos diversos conforme critérios eleitos por seu intérprete. 
A conclusão que se impõe, segundo o TCE/RS, da leitura acurada 
dos dispositivos elencados na LC 173/2020, não obstante a utilização 
pelo legislador do termo – reajuste atrelado à inflação e não ao 
aumento real, é que aponta sua intenção de permitir a revisão geral 
anual, visando à recomposição do poder aquisitivo da remuneração 
do servidor público. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Alguns Tribunais de Contas – TCE/MS e TCE/SC, recentemente vêm 
adotando entendimentos de que o STF negou a concessão da 
revisão geral das remunerações dos servidores públicos em todos os 
entes da federação, com base no julgamento das ADls 6.442, 6.447. 
6.450 e 6.525. 
Acontece que o STF, no julgamento dessas ADls apenas reafirmou a 
jurisprudência sobre a constitucionalidade do artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, não mencionando, em nenhum momento, a 
proibição da revisão geral em percentuais abaixo do IPCA, conforme 
previsto no inciso VIII do artigo 8º daquela Lei Complementar. 
Decisão do STF - ADls 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 
Destarte, para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte 
tese: 
É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado 
no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS CoV-2 (Covid-19). 
Adotando o mesmo entendimento do TCM/BA2, entendemos 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”, ou seja, que não seja concedidos 
aumentos reais de remuneração dos servidores. 
Com isso, entendemos que a revisão geral das remunerações dos 
servidores públicos municipais pode ser concedida na vigência da Lei 
Complementar no 173/2020, com base no permissivo previsto em 
seu inciso VIII do artigo 8º, desde que atenda aos seguintes 
requisitos: 
1) Que a previsão de revisão geral esteja autorizada na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que haja dotação orçamentária suficiente 
na Lei Orçamentária Anual do Município ou da Autarquia; 
2) Que a despesa com pessoal do ente esteja abaixo de 95% dos 
limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar no 
101/2000 – limite prudencial; 
3) Que o Município ou suas Autarquias atendam os preceitos do art. 
17 da Lei Complementar no 101/2000; 
4) Que a iniciativa de proposição do projeto de lei de concessão da 
revisão geral seja realizada pelo Chefe do Poder Executivo; 
5) Que o percentual da revisão geral seja inferior ou igual à variação 
da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do período em referência; 
6) Que haja recursos financeiros suficientes para atender a despesa. 

                                                           
2 Parecer 01068-20, Processo 10048e20 – TCM/BA 
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b) Parâmetro de Verificação de Aumento de Despesas com 
Pessoal – LC 173 
A Lei Complementar 173, em diversos incisos do artigo 8º, proíbe 
vários atos do gestor público municipal que provoquem aumento de 
despesa. 
Art. 8° 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; [...] 
§ 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. 
No entanto, não há em todo o texto da lei dispositivo que defina qual 
parâmetro deva o gestor utilizar para que se verifique se houve ou 
não aumento de despesa. É evidente, ainda, que por se tratar a lei, 
em seu art. 8º, sobre remuneração de servidores públicos, criação de 
cargos, vantagens remuneratórias, cargos públicos e outros afins, o 
termo redução de despesa constante em seu texto refere-se a 
despesas com pessoal. 
O fato de o município ou sua autarquia ter dispendido, com gastos de 
pessoal, um volume de recursos financeiros superior ao mês anterior 
não implica necessariamente em aumento de despesas, haja vista 
que os gastos com pessoal dificilmente serão idênticos em todos os 
meses do ano. É sabido que em cada mês o montante da folha de 
pagamento sofre variações para mais ou para menos, principalmente 
em decorrência de pagamentos de férias antecipadas, 13º salário, 
gratificações, auxílios e outras rendas remuneratórias. 
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Pode acontecer, ainda, situações em que o gestor público, meses 
antes à aprovação da Lei Complementar 173, tenha realizado 
reformas administrativas ou outras providências que reduziram o 
montante de despesas com pessoal, mas que decorreram de 
estratégias administrativas para que houvesse espaço para atender a 
outras demandas de pessoal futuras pontuais, as quais poderiam ser 
atendidas por meio de realização de contratações temporárias - 
processos seletivos simplificados - por exemplo. 
Como a Lei Complementar 173/2020, publicada em maio de 2020, 
não menciona qual o parâmetro de comparação de despesas com 
pessoal deva ser utilizado para a verificação do aumento da 
despesa, fica o gestor público indeciso se utiliza como referência os 
gastos com pessoal do mês de abril de 2020 – mês anterior à 
aprovação da mencionada lei complementar - ou se utiliza outro 
parâmetro, como por exemplo a média de gastos com pessoal dos 
últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação da LC 173. 
De imediato, entendemos que o parâmetro mais adequado, 
transparente e coerente seria esse último, pois ameniza as variações 
ocorridas na folha de pagamento ao longo do exercício financeiro. 
Utilizando como parâmetro a média aritmética dos últimos 12 (doze) 
meses das despesas com pessoal anteriores à aprovação da LC 173 
para verificação se houve ou não aumento de despesa, o gestor 
público municipal conseguirá uma margem de mobilidade suficiente 
para ajustar suas demandas setoriais, sem, contudo, contrariar as 
regras impostas pela legislação em apreço. 
A própria Lei de Responsabilidade Fiscal traz como parâmetro de 
verificação de extrapolação de diversos limites a regra dos últimos 
doze meses, tais como verificação dos limites de gastos com pessoal 
e cálculo da receita corrente líquida. 
Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
[...] 
§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas 
as duplicidades. 
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. [...] 
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 
realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência, 
independentemente de empenho. 
Por fim, entendemos, com isso, que o critério da média aritmética 
dos últimos 12 (doze) meses das despesas com pessoal anteriores à 
aprovação da LC 173 seja o que melhor adequa aos objetivos do 
legislador, ao impedir que o gestor público aumente os gastos com 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 9 de 31 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400012-21-RESULTADO 

Processo nº 05455/21 
Fls. 

pessoal, nesse período de pandemia, além daqueles que o município 
já vinha tendo em períodos anteriores à aprovação da lei. 
E o nosso parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Assinado digitalmente por JOÃO PAULO VAZ DA COSTA E SILVA 
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço 
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital 

1.2.3 Prosseguimento da consulta 

4. Pelo Despacho nº 277/2021-GABVJ, o então Relator, Conselheiro 

Substituto Vasco Jambo (aposentado), nos termos da Resolução Administrativa nº 

21/2008, art. 1º, parágrafo único, inciso II, não conheceu do primeiro questionamento 

formulado nesta Consulta (revisão geral dos salários dos servidores públicos ante a 

vedação inserta no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020), uma vez 

que o tema já foi respondido por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão 

Consulta AC-CON nº 02/2020, a existência da Recomendação Conjunta 

TCMGO/MPC nº 01/2020, que trata do assunto no item 2.2, alínea “g”, e do art. 2º 

da Instrução Normativa nº 13/2020- TCMGO, que orienta os municípios goianos 

sobre como proceder a revisão geral anual em tela na vigência da Lei Complementar 

nº 173/2020. 

5. O então Relator esclarece no Despacho nº 277/2021-GABVJ que 

oficiou à autoridade consulente, o Sr. Rafael Marra e Silva, Diretor Presidente do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas - DEMAE, a fim de dar-

lhe ciência das normas que respondem o primeiro questionamento formulado nos 

autos, mediante o Ofício nº 11/2011 – GABVJ. 

6. Deste modo, ainda no Despacho nº 277/2021-GABVJ, o ex-Relator 

conheceu apenas do segundo questionamento desta Consulta (qual parâmetro deve 

ser usado para que seja considerado aumento de despesa com pessoal para o 

cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020?), em 

razão da observância aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 31 da Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas (LOTCMGO) c/c art. 199, II, primeira parte, do 

Regimento Interno (RITCMGO), ou seja, restou observado que o tema é tratado em 

tese e afeto à competência deste Tribunal de Contas, a parte consulente é legitima, 

há indicação precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresentada com o 

parecer jurídico, tendo pertinência temática à área de atribuição da autoridade. 
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1.2.4 Manifestação conclusiva da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

7. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 2668/2021, 

preliminarmente, corroborou o juízo de admissibilidade feito pela então Relatoria no 

Despacho nº 277/2021-GABVJ, e, no mérito, respondeu abstratamente o segundo 

questionamento contido nesta Consulta, nos seguintes termos: 

[...] A SAP desde já esclarece que a demora na emissão do seu 
posicionamento técnico deveu-se à complexidade do tema. 
É o relatório. 
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. 
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. 
3/6), 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 054/2021 (f. 12) 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. Considerando que a revisão geral dos salários dos servidores 
públicos, fundamentado no inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal, é considerado despesa obrigatória de caráter continuado, 
conforme art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000, podem os 
municípios goianos e suas autarquias concederem revisão geral aos 
seus servidores, neste exercício financeiro, em percentual abaixo do 
índice da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, em consonância com o 
inciso VIII da Lei Complementar 173, respeitando a iniciativa 
constitucional dessa matéria, os limites de gastos com pessoal 
previstos nos artigos 19, 20 e 21 da LRF e demais normativos 
legais? 
2. Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 
de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja 
considerado aumento de despesa com pessoal? Deve se considerar 
o montante da despesa com pessoal realizada no mês de abril de 
2020 – o mês anterior à publicação da referida Lei Complementar ou 
o ente público deve considerar a média mensal de gastos com 
pessoal dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei 
Complementar? 
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A relatoria entendeu que o primeiro questionamento se encontra, 
suficiente e adequadamente, respondido no art. 2º da IN-TCMGO nº 
013/20, que orienta os municípios sobre como proceder a revisão 
geral anual dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos 
dos servidores públicos na vigência da Lei Complementar- LC nº 
173/20. De fato, o teor da citada instrução normativa do TCM 
esclarece a dúvida do consulente, corroborando a SAP quanto ao 
não conhecimento do primeiro questionamento. 
Por sua vez, quanto à segunda questão, o relator conheceu da 
Consulta, entendendo presentes todos os requisitos formais de 
admissibilidade dispostos nos arts. 31 e 32 da LOTCMGO e 199 ss 
do RITCMGO. 
O posicionamento evidenciado no Parecer Jurídico do consulente, 
quanto ao questionamento recebido, é o de que deve ser 
considerada a média mensal de gastos com pessoal dos últimos 
doze meses anteriores à publicação da Lei Complementar, conforme 
consta nos excertos extraídos do parecer e apresentados a seguir. 
Como a Lei Complementar 173/2020, publicada em maio de 2020, 
não menciona qual o parâmetro de comparação de despesas com 
pessoal deva ser utilizado para a verificação do aumento da 
despesa, fica o gestor público indeciso se utiliza como referência os 
gastos com pessoal do mês de abril de 2020 – mês anterior à 
aprovação da mencionada lei complementar – ou se utiliza outro 
parâmetro, como por exemplo a média de gastos com pessoal dos 
últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação da LC 173. 
De imediato, entendemos que o parâmetro mais adequado, 
transparente e coerente seria esse último, pois ameniza as variações 
ocorridas na folha de pagamento ao longo do exercício financeiro. 
Utilizando como parâmetro a média aritmética dos últimos 12 (doze) 
meses das despesas com pessoal anteriores à aprovação da LC 173 
para verificação se houve ou não aumento de despesa, o gestor 
público municipal conseguirá uma margem de mobilidade suficiente 
para ajustar suas demandas setoriais, sem, contudo, contrariar as 
regras impostas pela legislação em apreço. [...] 
Por fim, entendemos, com isso, que o critério da média aritmética 
dos últimos 12 (doze) meses das despesas com pessoal anteriores à 
aprovação da LC 173 seja o que melhor adequa aos objetivos do 
legislador, ao impedir que o gestor público aumente os gastos com 
pessoal, nesse período de pandemia, além daqueles que o município 
já vinha tendo em períodos anteriores à aprovação da lei. 
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 nº 173/2020 e o aumento da despesa 
com pessoal 
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O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na 
interpretação da Lei Complementar nº 173/2020, notadamente sobre 
o disposto no artigo 8º, solicita manifestação sobre qual parâmetro 
deve ser usado para que seja considerado aumento de despesa com 
pessoal. 
Inicialmente, é preciso obtemperar que a Lei Complementar nº 173, 
de 27 de maio 2020, estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e promove 
alterações na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Reponsabilidade Fiscal – visando, primacialmente, a manutenção 
do equilíbrio das contas públicas, com a consequente reserva de 
recursos para o enfrentamento da pandemia e suas repercussões 
sanitárias e econômicas. 
A lei trouxe 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. 
Desse modo, alguns gastos foram expressamente proibidos, como 
os estampados nos incisos I, IV, V e VI, enquanto outros foram 
obstados apenas quando implicarem aumento de despesa, razão 
pela qual exsurge o pertinente questionamento suscitado pelo 
consulente. 
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; 
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 
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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) 
A análise dos incisos II, III e VII, da referida norma, sugere que o 
legislador complementar refletiu acerca das peculiaridades da 
Administração Pública brasileira, e almejou evitar o seu 
engessamento, com o consequente prejuízo para a continuidade dos 
serviços públicos e a hígida promoção dos misteres sociais. Assim, 
vedou a criação de cargo, emprego ou função, bem como a alteração 
da estrutura de carreiras, ou, genericamente, a criação de despesa 
obrigatória de caráter continuado, sempre que isso implicar no 
aumento da despesa, permitindo, por via reflexa, as mesmas 
condutas quando não ocasionar elevação da despesa pública. 
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Todavia, não cuidou de abordar, expressamente, qual parâmetro 
deveria ser utilizado para considerar-se o efetivo aumento da 
despesa pública com pessoal dos entes federados: se a simples 
variação nominal dos valores observados no período imediatamente 
anterior ao estado de calamidade, em comparação com o período 
avaliado; ou se a elevação percentual dessas despesas, no mesmo 
período, em cotejo com a capacidade financeira do ente, variável 
conforme a sua receita corrente líquida. 
O citado artigo contém diversas restrições e, de fato, as que estão 
diretamente relacionadas com o aumento da despesa com pessoal 
necessitam de definições complementares para que possam se 
tornar inteligíveis e, nesse passo, aplicáveis e fiscalizadas. 
Diante da lacuna normativa, mister a utilização dos métodos de 
integração do Direito, de modo a que seja colmatada e 
reestabelecida a integridade do ordenamento jurídico, bem como 
utilizados valiosos conceitos da Hermenêutica para poder-se inteligir 
o perfeito significado das normas. 
Nesse passo, de início, utilizando-se da analogia, cabe elucidar que 
o tema relacionado ao aumento da despesa com pessoal é tratado 
nos artigos 21 e 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), verbis: 
Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
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; e (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 
b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo;(incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
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; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
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; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
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: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 
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 (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja 
parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do 
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mandato do titular do Poder Executivo. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: (Incluído pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020) 
I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou 
reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e 
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos 
Poderes referidos no art. 20. (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de 
nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no § 
1º do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer 
modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020). 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II 
do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. (grifou-se) 
Nota-se que também para inteligibilidade desses artigos, forçoso 
compreender qual é o período cuja despesa com pessoal deve servir 
de parâmetro para comparação e consequente inferência sobre 
variação aumentativa.  
Impera consignar, contudo, que o tema encontra entendimentos 
divergentes na doutrina e jurisprudência, havendo adeptos da Tese 
Nominal, bem como da Tese Proporcional na avaliação da elevação 
da despesa com pessoal dos entes federados. 
A linha de interpretação nominal considera que há aumento da 
despesa com pessoal quando ocorre a variação aumentativa dos 
valores monetários, isto é, quando o valor nominal (em Reais, por 
exemplo), em uma data considerada inicial, é menor que o valor 
nominal em uma data definida como final.  
Já a Tese Proporcional consiste na ideia de que haveria aumento da 
despesa com pessoal quando o percentual de gastos dessa natureza 
apurado em determinado período-base fosse menor que o percentual 
computado em um período subsequente. Dito de outra forma, no 
início de dado período a ser analisado – período-base, executa-se 
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uma operação matemática para identificar qual percentual da receita 
corrente líquida refere-se às despesas com pessoal; em uma data 
posterior, realiza-se um novo cálculo semelhante ao feito no período-
base e identifica-se um novo percentual. Por fim, compara-se o 
resultado (percentual) obtido no primeiro cálculo com o obtido no 
segundo; caso o percentual evidenciado na segunda operação seja 
superior ao da primeira, pode-se concluir que houve aumento das 
despesas com pessoal. 
No caso do artigo 21, da LRF, esta escolha do parâmetro é feita de 
acordo com a Tese Proporcional do aumento de despesa com 
pessoal, que considera a receita corrente líquida. Isto equivale dizer 
que o cotejo é percentual, conforme disposto no Parecer Conjunto 
SEI nº 36/2020/ME - SEI 8432013, elaborado pelo Coordenador-
Geral de Assuntos Orçamentários e pelo Coordenador-Geral de Atos 
Normativos e Matérias Residuais da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (apud Parecer SEI Nº 9357/2020/ME, f. 21/v), vejamos: 
33. Essa dinâmica vem ao encontro da tese proporcional do aumento 
de despesa com pessoal, que considera a receita corrente líquida, ou 
seja, o cotejo é percentual. A tese nominal, por sua vez, entende que 
qualquer incremento no gasto com servidores públicos contraria a 
norma fiscal. 
34. Logo, pela tese proporcional, e conforme as exceções admitidas 
na LE, é possível aumento no gasto de pessoal, desde que haja 
amparo legal e não implique percentual maior do que o registrado no 
período imediatamente anterior aos 180 dias antes do fim da gestão, 
ou seja, desde que essa iniciativa não eleve o gasto proporcional 
com servidores. 
Os autores, Flávio C. de Toledo Jr. e Sérgio Ciqueira Rossi, do artigo 
“Aumento da despesa com Pessoal, nos 180 dias que ultimam os 
mandatos  – Uma análise sistemática do parágrafo único, artigo 21 
da Lei de Responsabilidade Fiscal”, publicado na Revista do Tribunal 
de Contas da União – TCU, dissertam duas teses relacionadas à 
avaliação do aumento de despesa com pessoal, a saber, Tese 
Nominal e Tese Proporcional (f. 34/36). Defendem, com efeito, a 
Tese Proporcional, pois segundo eles: 
Para efeitos da Lei Complementar nº 101, de 2020, a despesa de 
pessoal é, sempre, uma proporção da receita corrente líquida. [...]. 
Em suma, a apuração desse gasto relaciona sempre duas variáveis 
fazendárias: a despesa de pessoal de cada Poder e a receita 
corrente líquida de todo o ente federado; se é assim sempre, a 
barreira em debate não poderia ser observada de maneira diversa. 
Aquelas duas variáveis, ademais, incorporam doze meses de 
execução orçamentária; não há despesa de pessoa e receita 
corrente líquida de um, de dois ou de seis meses, mas, tão-só, de 
doze meses. Aqui a tese nominal perde fundamento vez que se 
ampara em cifras monetárias de apenas dois meses, o que antecede 
os 180 dias do final do mandato e o mês em que se quer cria 
despesa de pessoal.  
A argumentação elaborada pelos autores na interpretação do artigo 
21 da LRF – acompanhadas das teses firmadas no Parecer Conjunto 
SEI nº 36/2020/ME – SEI 8432013 e no Parecer SEI Nº 
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9357/2020/ME –, não deixam dúvidas de que a despesa com pessoal 
é um valor que se refere a um período de 12 meses.  
Com efeito, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
análise da despesa de pessoal de um ente ou órgão não se aparta 
da sua capacidade financeira de auferir receitas correntes passíveis 
de fazer frente ao respectivo gasto, vez que o objetivo da norma não 
é coibir o gasto público, senão assegurar que ele seja feito de forma 
responsável e não seja capaz de comprometer o equilíbrio das 
contas públicas. 
Assim, a despesa com pessoal é entendida sempre como uma 
proporção da receita corrente líquida, como se observa do artigo 55, 
inciso I, alínea “a” – que trata do Relatório de Gestão Fiscal –, no 
artigo 22, parágrafo único, quando menciona o limite prudencial, ou 
mesmo quando estabelece o subteto de gastos para cada Poder da 
República, no artigo 23. 
No caso específico do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/20, 
malgrado a lei não mencione, expressamente, qual parâmetro deve 
ser utilizado para apurar-se o aumento da despesa com pessoal, e, 
consequentemente, o respeito ou desrespeito às vedações ali 
contidas, é preciso refletir acerca de algumas questões, utilizando-se, 
pois, de uma interpretação lógica e sistemática da norma.  
Se a preocupação com a despesa de pessoal de um ente é sempre 
considerada em cotejo com a sua receita corrente líquida, aferindo-a, 
pois, de acordo com um critério proporcional, não parece haver razão 
jurídica plausível para empregar interpretação diferente quando da 
análise dos dispositivos da Lei Complementar nº 173/20, mormente 
tendo-se em vista que tal lei foi editada para promover adequações 
na própria LRF (guardando, por isso mesmo, a mesma lógica de 
responsabilidade fiscal), bem como considerando-se que a lei tratou 
de definir, de maneira expressa, as condutas gravosas ao erário e 
aos objetivos ali estampados, como o fez nos incisos I, IV, V e VI, por 
exemplo, proibindo-as integralmente (ainda que não acarretassem 
aumento de despesa pública).  
Um ponto que merece destaque – e corrobora a aplicação da tese 
proporcional às variações da despesa com pessoal – está na 
interpretação do artigo 29-A da Constituição Federal. O dispositivo 
teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional nº 109/21, 
mas mesmo antes da reforma, o Constituinte já considerava que o 
total da despesa do Poder Legislativo não poderia ultrapassar 
determinados percentuais relativos à receita. Embora o referido 
artigo não trate apenas de despesas com pessoal, fica claro que a 
análise dos gastos está sempre relacionada a determinada receita. 
A Nota Técnica nº 09/2021  – Análise das Disposições da EC nº 
109/2021 – emitida pela Câmara dos Deputados, em seu item 3.3 – 
CÔMPUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS NAS DESPESAS DE 
PESSOAL – (p. 14-15), também traz um parágrafo que deixa 
evidente a adoção da tese proporcional para se examinar as 
variações da Despesa Total com Pessoal.  Verbis:  
Em relação ao cumprimento dos limites com pessoal da LRF, deve-
se salientar que a Lei Complementar nº 178 inseriu novos 
dispositivos tendo em vista a repercussão da pandemia na receita 
corrente líquida e os critérios mais rígidos no enquadramento das 
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despesas com pessoal e encargos sociais, esclarecendo que inativos 
e pensionistas devem ser considerados no cômputo da Despesa 
Total Pessoal/RCL. Para contornar essa situação, a referida lei 
complementar dá um tratamento especial ao excesso, definido como 
um percentual da RCL, a ser medido uma única vez, no término do 
exercício financeiro da publicação da lei (13/jan/2021). O excesso 
será excepcionalmente admitido até 2032. Depois disso, deverá ser 
eliminado, mas de forma gradual, 10% a cada exercício a partir de 
2023. (grifo nosso)  
Indubitavelmente, o “excesso” é resultado do aumento dos gastos 
com pessoal e, para os pareceristas dessa Nota Técnica, o aumento 
deve ser definido como um percentual da Receita Corrente Líquida 
(RCL).  
Ressalta-se que a utilização das disposições contidas na EC nº 
109/21 e as interpretações aos seus dispositivos foram utilizados 
para demonstrar que a temática relacionada ao aumento das 
despesas com pessoal é tratada por diversas normas, e que 
prevalece o entendimento de que essa variação aumentativa deve 
ser entendida como um percentual da RCL. 
Na mesma linha da intelecção supra desposada entendeu o Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, quando apreciou questão 
similar, no bojo do Processo CON nº 20/00355255, senão vejamos: 
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 173/2020. 
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS. REPOSIÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO. VACÂNCIA. MARCO TEMPORAL. AUMENTO DE 
DESPESA. 
O provimento de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, 
a que se refere o inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 
27 de maio de 2020, poderá ocorrer independentemente da data de 
sua vacância, admitido o provimento originário dos cargos criados 
anteriormente à vigência da referida lei complementar, desde que o 
ato esteja devidamente motivado e fundamentado no interesse 
público e na continuidade dos serviços públicos e que não acarrete 
aumento de despesa, em estrita observância aos limites 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(LRF). 
Para fins da correta aplicação do critério de mensuração do aumento 
de despesa, a que se refere o inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020, o provimento de cargos somente poderá 
ocorrer se as despesas decorrentes dessas nomeações tiverem a 
proporcional compensação, relativamente ao aumento da receita 
corrente líquida ou à diminuição da despesa com pessoal apurada na 
forma da Lei Complementar nº 101/2000, de modo que não seja 
ultrapassado o percentual de comprometimento verificado no 
quadrimestre anterior ao início da vigência da Lei Complementar 
173/2020. Inteligência do Prejulgado 2270 (Grifou-se) 
Tal entendimento teve espeque no Prejulgado nº 2270, oriundo do 
Processo CON nº 21/00037743, do mesmo Tribunal, onde ficou 
assentado que: 
a) Considerado o precedente desta Corte de Contas em caso 
análogo, aplica-se ao pressuposto relacionado ao “aumento de 
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despesa” inserido no inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 
101/2000, interpretação de pressuposto equivalente, inserido no art. 
21, da Lei Complementar nº 101/2000, manifestado por intermédio 
do Prejulgado nº 1252. Desta de forma, deve ser considerado 
aumento de despesa com pessoal reposições de cargos de chefia, 
de direção e de assessoramento que acarretem aumento de despesa 
que implique percentual, em relação à receita corrente líquida, 
superior ao verificado antes do início da vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020, com despesas da mesma natureza; 
b) Para fins de correta aplicação deste critério de mensuração do 
aumento de despesa, deve ser adotado como referência o percentual 
em relação à receita corrente líquida apurado, para as despesas em 
questão, ao final do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 
(período móvel dos últimos doze meses, contados a partir de 
maio/2019), sem prejuízo de que este Tribunal de Contas possa 
avaliar casos em concreto, cuja aplicação do critério ora sugerido 
não reflita de forma adequada o valor da despesa com pessoal 
relativo a cargos de chefia, de direção e de assessoramento à época 
da vigência da Lei Complementar nº 173/2020. (Grifou-se) 
Na contramão desse entendimento, contudo, o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, nos autos da Consulta nº 639007/20, optou pela 
adoção da tese nominal para interpretação do artigo 8º, da LC 
173/20, ao deliberar que: 
1) (...) Considerando que a referida Lei Complementar não fez 
nenhuma referência, nesse ponto, aos índices previstos nos arts. 19 
e 20 da LRF, que tratam da despesa total com pessoal, entende-se 
que o art. 8º vedou, no período citado, aumento nominal das 
despesas de pessoal, ressalvadas as exceções previstas na própria 
Lei. (...) A conjugação desses dispositivos legais conduz ao 
raciocínio de que se veda o aumento nominal (a expedição de atos 
criando despesas independentemente da variação percentual da 
despesa total com pessoal), pois a nova norma não traz limitação 
temporal e não há como prever agora os percentuais de despesa 
com pessoal de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) anos futuros. Logo, não 
teria lógica razoável aguardar três anos e verificar que os atos 
emitidos nos 180 dias finais do mandato anterior resultaram em 
aumento no terceiro ano do mandato seguinte, para então promover-
se a anulação daqueles atos. (...) (Grifou-se) 
A despeito do respeitável entendimento desposado por aquela Corte 
de Contas, a SAP entende que a adoção da tese nominal na 
interpretação do conceito de “despesa com pessoal” contido no artigo 
8º, da LC 173/20, é demasiado restritivo e simplório, vez que não 
contempla as variações do valor da despesa de pessoal ao longo dos 
meses do ano, decorrente da sazonalidade de alguns eventos da 
folha de pagamento, como, por exemplo, o pagamento de 13º salário 
ou férias aos servidores públicos, desconsiderando importantes 
eventos situacionais que podem impactar de maneira decisiva no 
cálculo do gasto público.  
Desse modo, se adotado o critério nominal, pode ser que no mês 
imediatamente anterior à vigência da LC 173 a despesa tenha sido 
exageradamente alta ou exageradamente baixa, por fatores 
extraordinários, o que não reflete a dinâmica ordinária da 
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Administração Pública e isso pode motivar ações irresponsáveis ou 
demasiado restritivas por parte do Administrador, o que não colabora 
para a manutenção do almejado equilíbrio fiscal dos entes e o pleno 
desenvolvimento dos serviços públicos. 
Dessarte, a análise aprofundada e detida do regramento constante 
da Lei Complementar nº 173/20, em cotejo com os princípios 
basilares do Direito Financeiro – mormente os insculpidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal –, sugere que o alcance da expressão 
“aumento de despesa”, contida em seu artigo 8º, refere-se à 
proibição de elevação da despesa com pessoal dos entes federados, 
durante o período de calamidade pública, a limite superior ao 
percentual da receita corrente líquida verificado antes do início da 
vigência da LC 173/20, considerando-se despesas da mesma 
natureza. 
Assim, deve ser adotado como critério de mensuração do aumento 
de despesa, o percentual em relação à receita corrente líquida 
apurado, para as despesas com pessoal, no final do primeiro 
quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 
meses, contados a partir de maio/2019), sem prejuízo de que esse 
Tribunal de Contas possa avaliar casos concretos, cuja aplicação do 
critério ora sugerido não reflita de forma adequada o valor da 
despesa com pessoal à época da vigência da Lei Complementar nº 
173/2020, bem como ressalvada, ainda, a possibilidade de 
reavaliação desse entendimento no caso de superveniência de 
posicionamento técnico diverso exarado pelo Ministério da 
Economia. 
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, a 
SAP, preliminarmente, corrobora com o juízo de admissibilidade 
parcial da Consulta feito pela Relatoria no DESPACHO Nº 277/2021 
– GABVJ, e, no mérito, manifesta-se no sentido de que seja 
respondido ao consulente que: 
I. O alcance da expressão “aumento de despesa”, contida no 
artigo 8º, da LC 173/20, refere-se à proibição de elevação da 
despesa com pessoal dos entes federados, durante o período de 
calamidade pública, a limite superior ao percentual da receita 
corrente líquida verificado antes do início da vigência da respectiva 
lei complementar, considerando-se despesas da mesma natureza, 
ressalvada a possibilidade de reavaliação desse entendimento no 
caso da superveniência de posicionamento técnico diverso exarado 
pelo Ministério da Economia; 
II. Assim, deve ser adotado como critério de mensuração do 
aumento de despesa o percentual em relação à receita corrente 
líquida apurado, para as despesas com pessoal, ao final do primeiro 
quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 
meses, contados a partir de maio/2019), sem prejuízo de que este 
Tribunal de Contas possa avaliar casos em concreto, cuja aplicação 
do critério ora sugerido não reflita de forma adequada o valor da 
despesa com pessoal à época da vigência da Lei Complementar nº 
173/2020. 
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas, para 
continuidade da tramitação. [...] 
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1.2.5 Manifestação conclusiva do MPC 

8. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 1370/2021, concordou 

com a análise da preliminar de não se conhecer do item um da Consulta e do 

conhecimento do item dois, o mérito, discordou da opinião expressada pelo 

Parecerista do Consulente e concordou com a opinião da Unidade Técnica. Vejamos 

os detalhes na transcrição: 

[...] Em preliminar, concorda este Órgão Ministerial com o Relator do 
feito, que deixou de conhecer do primeiro questionamento, pois este 
Tribunal já se manifestou sobre tal questão na Instrução Normativa 
nº 13/2020, já tendo sido o consulente informado de seu teor, 
mediante o Ofício nº 11/2011 – GABVJ.  
Remanesce, assim, como objeto da presente consulta somente a 
segunda questão formulada, quanto ao parâmetro a ser utilizado 
para que seja considerado aumento de despesa com pessoal, em 
face da LC nº 173/20.   
O exame dos elementos contidos nos autos leva esta Procuradoria a 
discordar do entendimento do Parecerista e concordar com a tese da 
Unidade Técnica, como adiante exposto.  
Consistindo o gasto com pessoal em despesa obrigatória de caráter 
continuado, a sua criação ou aumento estão sujeitos à indicação da 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, de acordo com o § 1º 
do art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000, à exceção do 
reajustamento (revisão) de remuneração de pessoal de que trata o 
inciso X do art. 37 da Constituição Federal, consoante ressalva o § 6º 
do referido dispositivo legal. 
De acordo com o § 2º do art. 18 da norma em referência, para o 
cálculo da referida despesa é adotado o regime de competência, por 
meio do qual são apurados os resultados pelas datas em que as 
transações foram geradas, independentemente de seu pagamento 
ou recebimento.  
Conforme alerta Sérgio Ciqueira Rossi, secretário-diretor-geral do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em artigo publicado na 
revista eletrônica CONJUR, intitulado ‘O difícil novo artigo 21 da 
LRF’, “tenha-se presente que a medição da despesa de pessoal não 
se faz no valor nominal da folha e, sim, sobre a equação econômico-
financeira entre receita e despesa” . 
Assim, de acordo com o disposto no art. 19 da LC nº 101/2000, o 
aumento de despesa com pessoal considera a receita corrente 
líquida, ou seja, o cotejo é o percentual. 
A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, ao instituir, 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), trouxe em seu artigo 8ª um elenco de vedações 
temporárias, proibindo os entes federativos de adotar as ações ali 
arroladas até 31 de dezembro de 2021. Tais regras entraram em 
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vigor na data de sua publicação, de acordo com o seu artigo 11, ou 
seja, em 28/05/2020, quando publicada a lei no Diário Oficial da 
União. 
Nesse contexto, passando as vedações postas pela LC nº 173/2020 
a vigorar em 28/05/2020, não pode a partir daí até o dia 31/12/2021 
haver aumento de despesa com pessoal. 
Como a LC nº 173/2020 não dispõe expressamente de parâmetro 
diverso e específico para o seu período de vigência, o cumprimento 
de suas prescrições quanto à apuração da despesa com pessoal 
sujeita-se ao estabelecido pela LC nº 101/2000. 
Desse modo, estando vedado o aumento da despesa com pessoal 
durante o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, 
conforme estabelecido pelo art. 8º da LC nº 173/2020, deve-se ter 
como parâmetro para tal verificação o percentual em relação à 
receita corrente líquida, apurado ao final do primeiro quadrimestre do 
exercício de 2020, em conformidade com as normas fiscais, 
especialmente as dispostas no § 2º do art. 18, no art. 19 e no art. 22, 
todos da Lei Complementar nº 101/2000. 
Isso posto e em consonância com a Especializada, manifesta-se este 
Órgão Ministerial no sentido de que seja respondida a indagação nos 
seguintes termos: 
1) Item prejudicado pelas razões expostas em preliminar; 
2) Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 
de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja 
considerado aumento de despesa com pessoal? Deve considerar o 
montante da despesa com pessoal realizada no mês de abril de 2020 
– o mês anterior à publicação da referida Lei Complementar ou o 
ente público deve considerar a média mensal de gastos com pessoal 
dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei 
Complementar? 
Para o devido cumprimento às prescrições da LC nº 173/2020 quanto 
ao aumento de despesa com pessoal, deve ser adotado, como 
critério de mensuração, o percentual em relação à receita corrente 
líquida apurado ao final do primeiro quadrimestre do exercício de 
2020 (período móvel dos últimos doze meses, contados a partir de 
maio/2019), em conformidade com as normas fiscais estabelecidas 
na Lei Complementar nº 101/2000, sem prejuízo de posterior 
avaliação por este Tribunal de Contas de eventuais casos concretos, 
cuja aplicação do critério indicado não reflita de forma adequada o 
valor da referida despesa sob a vigência da LC nº 173/2020. [...] 

9. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete, por força da alteração 

da Decisão Normativa nº 10/2020, que dispõe sobre a composição das Câmaras e 

Diretorias das regiões a partir de 1º de janeiro de 2021, particularmente do anexo I 

da, que redistribuiu aos Conselheiros-Substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Irany 

de Carvalho Júnior, os municípios que competiam ao Conselheiro-Substituto Vasco 

Jambo, que se aposentou. 

10. É o relatório. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

11. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

12. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

13. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2021, a presidência das consultas de Caldas Novas, conforme art. 4º e 

Anexo I da Decisão Normativa nº 10/2020 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

14. A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas 

convergiram quanto à preliminar de não conhecimento da primeira questão desta 

Consulta, a qual já foi respondida por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão 

Consulta AC-CON nº 02/2020, da Recomendação Conjunta TCMGO/MPC nº 

01/2020 que trata do assunto no item 2.2, alínea “g”, e do art. 2º da Instrução 

Normativa nº 13/2020- TCMGO, que orienta os municípios sobre como proceder a 

revisão geral anual em tela na vigência da Lei Complementar nº 173/2020, o que foi 

comunicado ao Consulente mediante o Ofício nº 11/2011-GABVJ. 

15. Do mesmo modo a Unidade Técnica e o Parquet Especial convergiram 

quanto à preliminar de conhecimento do segundo questionamento desta Consulta. 
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16. Na mesma esteira de entendimento, convergimos com a Secretaria de 

Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas em sede de preliminar, não 

conhecendo do primeiro item e conhecendo do segundo item desta Consulta, 

concluindo que o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade insertos nos 

artigos 31 e 32 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Das opiniões técnicas sobre a resposta ao segundo questionamento desta 

Consulta 

 QUESTÃO 2) Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, 

de 27 de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado 

aumento de despesa com pessoal? Deve considerar o montante da despesa com 

pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação da referida 

Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com 

pessoal dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei Complementar? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

17. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou-se no sentido de 

que o parâmetro a ser utilizado pela Administração para que seja considerado 

aumento de despesa com pessoal é o critério da média aritmética dos últimos doze 

meses das despesas com pessoal, anteriores à aprovação da Lei Complementar 

Federal nº 173/2020, para a verificação se houve ou não aumento de despesa, a 

exemplo do que traz a Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro de 

verificação de extrapolação de gastos com pessoal e cálculo da receita corrente 

líquida. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

18. A Secretaria de Atos de Pessoal, mediante o Certificado nº 2668/21, 

considerando que a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não tratou 

expressamente do parâmetro a ser utilizado para considerar o efetivo aumento da 

despesa pública com pessoal dos entes federados durante sua vigência, opinou, 

amparada na Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no 
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sentido de que deve ser adotado como critério de mensuração do aumento de 

despesa o percentual em relação à receita corrente líquida apurado para as 

despesas com pessoal, ao final do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 

(período móvel dos últimos doze meses, contados a partir de maio/2019). 

c) Posição do Ministério Público de Contas (MPC) - Divergência com a SAP 

19. O Ministério Público de Contas discordou da opinião do Parecerista do 

Consulente e coadunou com o entendimento expresso pela Secretaria de Atos de 

Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 

20. Esta Consulta, como dito pela Secretaria de Atos de Pessoal, envolve 

tema de grande complexidade e sem consenso doutrinário e jurisprudencial, estando 

alicerçada, basicamente, sobre dois instrumentos legais: a Lei Complementar 

101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece 

os limites de gasto com o funcionalismo e suas decorrências, e a Lei Complementar 

173/2020, que modificou a LRF e trouxe disposições sobre o enfretamento do 

coronavírus. 

21. Fundamentam as divergências doutrinarias e jurisprudências duas 

teses do direito financeiro (matemática financeira) usadas para a avaliação da 

elevação da despesa com pessoal dos entes federados: nominal e proporcional.  

22. A tese nominal considera que há aumento da despesa com pessoal 

quando ocorre a variação aumentativa dos valores monetários, isto é, quando o 

valor nominal (em reais, por exemplo), em uma data considerada inicial, é menor 

que o valor nominal em uma data definida como final. 

23. A tese proporcional consiste na ideia de que haveria aumento da 

despesa com pessoal quando o percentual de gastos dessa natureza apurado em 

determinado período-base seja menor que o percentual computado em um período 

subsequente. 

24. Na tese proporcional, no início de dado período a ser analisado, 

chamado período-base, executa-se uma operação matemática para identificar qual é 
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o percentual da receita corrente líquida referente às despesas com pessoal; em uma 

data posterior, realiza-se um novo cálculo semelhante ao feito no período-base e 

identifica-se um novo percentual; depois, compara-se o resultado (percentual) obtido 

no primeiro cálculo com o obtido no segundo, caso o percentual evidenciado na 

segunda operação seja superior ao da primeira, pode-se concluir que houve 

aumento das despesas com pessoal. 

25. Neste aspecto, merece transcrição a lição feita por Flávio C. de Toledo 

Júnior e Sérgio Ciquera Rossi, ambos proporcionalistas: 

Em suma, a apuração desse gasto [com pessoal] relaciona sempre 

duas variáveis fazendárias: a despesa de pessoal de cada Poder e a 

receita corrente líquida de todo o ente federado; se é assim sempre, 

a barreira em debate [art. 21, parágrafo único] não poderia ser 

observada de maneira diversa. Aquelas duas variáveis, ademais, 

incorporam doze meses de execução orçamentária; não há despesa 

de pessoal e receita corrente líquida de um, de dois ou de seis 

meses, mas, tão só, de doze meses. Aqui, a tese nominal perde 

fundamento vez que se ampara em cifras monetárias de apenas dois 

meses, o que antecede os cento e oitenta dias do final de mandato 

(junho) e o mês em que se quer criar despesas de pessoal3. 

26. As limitações de despesa veiculadas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, notadamente as de pessoal, são construídas na forma de proporção da 

receita corrente líquida. Destarte, não há motivo para que neste caso seja 

abandonado o método que permeia os demais lindes desta Lei. 

27. Transcrevemos a seguir excerto do Parecer Conjunto SEI nº 

36/2020/ME – SEI 8432013, do Ministério da Economia, que também sustenta a 

aplicação da tese proporcional: 

[...] 33. Essa dinâmica vem ao encontro da tese proporcional do 
aumento de despesa com pessoal, que considera a receita corrente 
líquida, ou seja, o cotejo é percentual. A tese nominal, por sua vez, 
entende que qualquer incremento no gasto com servidores públicos 
contraria a norma fiscal.  
34. Logo, pela tese proporcional, e conforme as exceções admitidas 
na LE, é possível aumento no gasto de pessoal, desde que haja 
amparo legal e não implique percentual maior do que o registrado no 
período imediatamente anterior aos 180 dias antes do fim da gestão, 
ou seja, desde que essa iniciativa não eleve o gasto proporcional 
com servidores. 

                                                           
3 Disponível em: file:///C:/Users/subte/Downloads/852-Texto%20do%20artigo-1685-1-10-20151015%20(1).pdf, acesso em: 09/11/2021, às 18h32min. 
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(revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/852/913. Acesso 
em: 10 set. 2018)4. [...] 

28. Segundo entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal, a Nota 

Técnica nº 09/20215 – Análise das Disposições da EC nº 109/2021 – emitida pela 

Câmara dos Deputados, em seu item 3.3 – Cômputo de Inativos e Pensionistas nas 

Despesas de Pessoal – (p. 14-15), também adota a tese proporcional para se 

examinar as variações da despesa total com pessoal. 

29. Assim, convergirmos com o posicionamento adotado pela Secretaria de 

Atos de Pessoal, corroborado pelo Ministério Público de Contas, conforme 

fundamentação ora expressa, que no caso do artigo 21, da LRF, em regra, o 

parâmetro para os cálculos objeto desta Consulta devem ser elaborados nos termos 

da tese proporcional do aumento de despesa com pessoal, que considera a receita 

corrente líquida e o tempo de 12 meses. 

III – DA PROPOSTA 

30. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - NÃO CONHECER da primeira questão desta Consulta, a qual já foi 

respondida por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão Consulta AC-CON nº 

02/2020, da Recomendação Conjunta TCMGO/MPC nº 01/2020 que trata do 

assunto no item 2.2, alínea “g”, e do art. 2º da Instrução Normativa nº 13/2020- 

TCMGO, que orienta os municípios sobre como proceder à revisão geral anual em 

tela na vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, o que foi devidamente 

comunicado ao Consulente mediante o Ofício nº 11/2011 – GABVJ. 

II - CONHECER do segundo item desta Consulta, uma vez que 

preenche o requisito de admissibilidade insertos nos artigos 31 e 32 da Lei Estadual 

                                                           
4 Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/arquivos/parecer-me, acesso em 09/11/2021, às 19h46min. 
5 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/estudos/2021/NotaTcnica_92021_EC109_21_ContenodeGastoseAuxlioEmergencial19mar_publicado.pdf, acesso em: acesso em 09/11/2021, às 
20h10min. 
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file:///C:/Users/subte/Downloads/AC-PD%200160-2019%20-00477-2019%20-%20Edealina%20-%20FMP%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.doc
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/arquivos/parecer-me
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/NotaTcnica_92021_EC109_21_ContenodeGastoseAuxlioEmergencial19mar_publicado.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/NotaTcnica_92021_EC109_21_ContenodeGastoseAuxlioEmergencial19mar_publicado.pdf
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nº 15.958/2007 (Lei Orgânica deste Tribunal de Contas) c/c art. 199 do RITCM, 

deste Tribunal de Contas; 

III - RESPONDER AO CONSULENTE: 

 QUESTÃO 2: Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, 

de 27 de maio de 2020, qual parâmetro deve ser usado para que seja considerado 

aumento de despesa com pessoal? Deve considerar o montante da despesa com 

pessoal realizada no mês de abril de 2020 – o mês anterior à publicação da referida 

Lei Complementar ou o ente público deve considerar a média mensal de gastos com 

pessoal dos últimos doze meses anteriores à publicação desta Lei Complementar? 

 RESPOSTA: Para o cumprimento do art. 8º da Lei Complementar 173, 

de 27 de maio de 2020, deve ser usado como parâmetro e critério de mensuração 

do aumento de despesa, em regra, a tese proporcional, ou seja, o percentual em 

relação à receita corrente líquida apurado, para as despesas com pessoal, ao final 

do primeiro quadrimestre do exercício de 2020 (período móvel dos últimos doze 

meses, contados a partir de maio/2019), em conformidade com as normas fiscais 

estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, sem prejuízo de posterior 

avaliação por este Tribunal de Contas de eventuais casos concretos, cuja aplicação 

do critério indicado não reflita de forma adequada o valor da referida despesa sob a 

vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 

31. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 10 de novembro de 

2021. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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