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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00004/2022 - Técnico Administrativa 

 

 

Processo : 09576/21 

Município : Goianésia 
Órgão/entidade : Câmara Municipal 
Natureza  : Consulta 
Consulente : Fabio Oliveira dos Santos – Presidente da Câmara 
Representante do MPC : Procurador de Contas José Gustavo Athayde 

Relator : Conselheiro Subst. Flávio Monteiro de A. Luna 

 

 

CONSULTA. ABONO NATALINO. LEI COMPLEMENTAR 
N. 173/2020. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS 
SERVIDORES, TENDO EM VISTA AS VEDAÇÕES 
IMPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR.  
 
Responde ao consulente que: “2.1 entre 28/05/2020 a 
31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei Complementar n. 
173/20, está vedada a criação de auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual 
criação de “abono natalino”; 2.2. a criação e pagamento de 
abono a servidores municipais, quando possível, estará 
condicionada à aprovação de lei municipal em sentido 
estrito (art. 37, X, da Constituição Federal), a qual deve 
estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais 
parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e 
produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, 
moralidade, eficiência administrativa e responsabilidade na 
gestão fiscal; 2.3. conforme estabelecido na Resolução 
Consulta n. 00003/07 deste Tribunal de Contas, é vedada a 
concessão de abono a servidores públicos da Câmara com 
sobras do duodécimo ao final do exercício, sem 
pressupostos juridicamente válidos, em condições certas e 
específicas.” 
 

 

 

Tratam-se os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Goianésia, Sr. Fábio Oliveira dos Santos, por meio da qual apresenta 

questionamento a este Tribunal de Contas a respeito da possibilidade de pagamento 
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de abono natalino aos servidores do Poder Legislativo, tendo em vista as 

vedações impostas pelas Lei Complementar n. 173/20. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

Considerando a Proposta de Decisão n. 007/2022 – GABFMAL proferida 

pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

 

1. CONHECER a Consulta, uma vez que estão preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente que: 

2.1. entre 28/05/2020 a 31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei 

Complementar n. 173/20, está vedada a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, 

verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa proibição 

a eventual criação de “abono natalino”; 

2.2. a criação e pagamento de abono a servidores municipais, quando 

possível, estará condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 37, 

X, da Constituição Federal), a qual deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e 

demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e produtividade, em 

homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 

responsabilidade na gestão fiscal; 
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2.3. conforme estabelecido na Resolução Consulta n. 00003/07 deste 

Tribunal de Contas, é vedada a concessão de abono a servidores públicos da Câmara 

com sobras do duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos juridicamente 

válidos, em condições certas e específicas. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 8 

de Março de 2022. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, 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 e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 007/2022 – GABFMAL 

 

Processo : 09576/21 

Município : Goianésia 
Órgão/entidade : Câmara Municipal 
Natureza  : Consulta 
Consulente : Fabio Oliveira dos Santos – Presidente da Câmara 
Representante do MPC : Procurador de Contas José Gustavo Athayde 

Relator : Conselheiro Subst. Flávio Monteiro de A. Luna 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Tratam-se os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Goianésia, Sr. Fábio Oliveira dos Santos, por meio da qual apresenta 

questionamento a este Tribunal de Contas a respeito da possibilidade de pagamento 

de abono natalino aos servidores do Poder Legislativo, tendo em vista as 

vedações impostas pelas Lei Complementar n. 173/20 (fls. 1). 

Por meio do Despacho n. 814/2021 – GABFMAL (fl. 7), os autos seguiram 

para a Divisão de Documentação e Biblioteca, para manifestação sobre a eventual 

existência de Resolução/Acórdão sobre o tema. 

Mediante o Despacho n. 124/2021 (fl. 9), a Divisão de Documentação e 

Biblioteca juntou ementas de resoluções relacionadas ao tema em questão (fl. 8), 

todavia informou que não há manifestação deste Tribunal sobre o questionamento 

específico do consulente. 

Em seguida, esta Relatoria admitiu a presente consulta e encaminhou os 

autos à Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), por meio do Despacho n. 825/2021 (fl. 

10). 

A SAP analisou o teor da Consulta e emitiu o Certificado n. 5437/2021 

(fls. 11/17). 

O Ministério Público de Contas (MPC) pronunciou-se por meio do Parecer 

n. 51/2022 (fls. 18/20).  

Voltaram os autos a esta Relatoria.  
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2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado n. 5437/2021, no qual manifestou-se pelo conhecimento da presente 

Consulta e que seja respondido ao consulente que “entre 28/05/2020 a 31/12/2021, 

por força do art. 8º, VI da Lei Complementar nº 173/20, está vedada a criação de 

auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de “abono natalino””. 

Acrescentou que “a criação e pagamento de abono a servidores 

municipais está condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 37, 

X, da Constituição Federal), a qual deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e 

demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e produtividade, em 

homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 

responsabilidade na gestão fiscal”. 

Ademais, relembrou o teor da Resolução Consulta n. 00003/07, 

entendimento vigente deste Tribunal de Contas, acerca do assunto, no sentido de que 

“é vedada a concessão de abono a servidores públicos da Câmara com sobras do 

duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos juridicamente válidos, em 

condições certas e específicas”. 

A seguir, a íntegra da manifestação da Unidade Técnica Especializada:  

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade 

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 I, do Regimento 
Interno do TCMGO. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 2/6), 
conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa, bem como foi 
verificada a inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme 
Despacho Nº 124/2021 (f. 9), 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 o 
seguinte questionamento: 
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a) A Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 veda a concessão de abono 
natalino durante o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021?  

No Parecer Técnico Jurídico (f. 2/6), o posicionamento  exarado  foi  no sentido de 
que “em razão da proibição existente no art. 8º, inciso VI, da LC 173/20, ficou proibida a 
concessão de abono natalino  no período de 28/05/20 a 31/12/2021, visto não existir lei 
específica  determinando a concessão de tal benefício com data anterior à publicação da 
LC 173/2020, ressalvados os casos de benefícios garantidos por sentença judicial 
transitada em julgado e concedidos  por determinação legal anterior a 28/05/2020”.  

 Importante ressaltar que a atribuição consultiva dessa 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. Da possibilidade do pagamento de abono natalino a servidores frente 
às vedações impostas pela LC 173/20. 

O consulente solicita manifestação dessa Corte de Contas sobre a possibilidade 
de pagamento de abono natalino em 2021 a servidores municipais, frente às vedações 
da LC nº 173/20.   

A indagação trazida a esta Corte ganha relevo frente aos comandos da LC 173/20, 
que vedou no inciso VI do seu art. 8º a criação de vantagens, bônus e abonos a favor de 
servidores no período de 28/05/20 a 31/12/21, e às recentes e importantes alterações 
promovidas pela Emenda Constitucional nº 109/21. Vejamos:  

LC 173/20: 

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: 

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; 

 

Por seu turno, a EC nº. 109/21, promulgada em 15 de março de 2021, instituiu 
regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvinculou parcialmente o 
superávit financeiro de fundos públicos; e suspendeu condicionalidades para realização 
de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as 
consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19, promovendo 
importantes  alterações no texto constitucional. Dentre elas, destaca-se a do art. 29-A, 
que trata do limite de despesas de pessoal poder legislativo municipal, bem como o 
acréscimo do art. 167-A, que traça novas regras transitórias e sensíveis a serem 
observadas na confecção dos orçamentos públicos.  

De maneira geral, a EC 109/21 tem como objetivo impor medidas de controle do 
crescimento das despesas obrigatórias permanentes, no âmbito dos orçamentos fiscal e 
da Seguridade Social da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Nesse contexto de controle de gastos, a EC 109/21 promoveu alteração no art. 29-
A da CF/88, que trata dos limites das despesas de pessoal no âmbito do legislativo 
municipal, passando a incluir as despesas com inativos e pensionistas no total das 
despesas. Ipsis litteris:  
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EC 109/21  

 "Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, 
não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 
desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior.    

 A redação anterior do artigo 29-A1 previa expressamente a exclusão dos gastos 
com inativos. Além disso, o art. 167-A dispõe que as despesas correntes não devem ser 
superiores a 95% das receitas correntes. Caso isso ocorra, o ente (Estado, DF ou 
Município) e seus poderes estarão autorizados a adotar, entre outras, as mesmas 
proibições determinadas na LC 173/20, dentre elas, a que veda a criação de auxílios, 
vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza 
em favor dos servidores públicos. Vejamos:  

Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre 
despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), 
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de 
Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o 
mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:       (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 109, de 2021) 

VI - criação ou majoração de 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 de militares, ou ainda 
de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de 
que trata este artigo;     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) 

Pois bem. Feitas as ressalvas iniciais sobre as principais normas que limitam a 
criação de benefícios no contexto da COVID 19, cabe consignar que o abono natalino2 
é considerado uma vantagem remuneratória, e como tal deve ser normatizada por meio 
de lei, em sentido formal, de iniciativa de cada um dos chefes dos poderes, no âmbito 
das suas competências atribuídas constitucionalmente.  

Nesse sentido, cumpre pontuar que as matérias de direito público sempre terão 
regramento próprio, não podendo delinear-se ao livre arbítrio das autoridades que 
estejam no poder. É o caso da questão relativa às parcelas integrantes da remuneração 
dos servidores públicos, em que todas as suas nuances devem ser expressamente 
contempladas em lei, desde a hipótese que justifica o seu pagamento até o respectivo 
valor/percentual.  

Vale notar que o primado da reserva legal está expressamente sedimentado na 
CF/88, quando o inciso X, do art. 37 estabeleceu que somente por lei, em sentido formal, 
pode-se fixar ou alterar a concessão de qualquer benefício remuneratório aos servidores 
públicos, in verbis:  

Art. 37.  (...)  

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices. 

                                                 
1 Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao 
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, 
efetivamente realizado no exercício anterior. 

2 Elementar consignar que tal vantagem não se confunde com a gratificação natalina e/ou décimo-
terceiro salário, que constitui direito social constitucionalmente tutelado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1
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Assim, determina-se que a remuneração dos servidores públicos, deve ser fixada 
e somente poderá ser alterada por lei específica. Logo, todos os elementos que 
compõem a remuneração dos servidores públicos, tais como vencimento básico, 
indenizações, gratificações, adicionais, auxílios, retribuições, abonos, dentre outros, 
devem ser fixados por lei em sentido estrito. 

A abrangência do termo remuneração, como visto, encampa todas as parcelas 
recebidas pelo servidor e inclui as gratificações/adicionais, que consubstanciam espécie 
de vantagem pecuniária, parcela acrescida ao vencimento-base em decorrência de 
situação previamente estabelecida pela lei. 

Dessa forma, se a CF/88 determina que a remuneração dos servidores públicos 
somente poderá ser fixada por lei específica, e se o conceito de remuneração engloba o 
de gratificação, não é necessário grande esforço hermenêutico para se chegar à 
conclusão de que valor a ser pago a título de gratificação/adicional deve ser estabelecido 
em lei específica. 

Impende consignar, ainda, que a concessão de quaisquer vantagens a servidor 
público, deve ser feita de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §1º, do artigo 
39, da CF, com a observância de critérios objetivos e transparentes, que levem em conta 
mormente os inseridos nos incisos da referida norma: 

Art. 39. [Omissis].        
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura;                  
III - as peculiaridades dos cargos.  

Portanto, não se mostra consentâneo aos princípios da legalidade e moralidade 
administrativa a concessão de abono natalino aos servidores, sem a anterior previsão 
de critérios objetivos de desempenho, que levem em conta o mérito e a produtividade de 
cada agente público, e a sua parcela de colaboração para a implementação prática do 
princípio constitucional da eficiência, consectário que é do princípio do serviço público 
adequado. 

Com efeito, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 
administrativa e responsabilidade na gestão fiscal, os critérios adotados pelos poderes 
executivo e legislativo municipais  para a concessão de abono devem estar bem 
definidos por lei em sentido estrito, que deve estabelecer o valor, a forma de pagamento 
e demais parâmetros que ofereçam, de forma clara e objetiva, os critérios a serem 
observados, os quais deverão constar de instrumento legal que prevejam as regras de 
concessão, garantindo a transparência e a legalidade do procedimento.  

A concessão de abono natalino quando feita de forma irrefletida, apenas para se 
realizar gasto público e utilizar recursos disponíveis em conta, sem parâmetros objetivos 
que levem em conta o mérito e a produtividade dos servidores esbarra em questões de 
legalidade e moralidade. 

A moralidade obriga a correta aplicação do dinheiro público, constituindo um dos 
mais importantes princípios constitucionais e que sua má aplicação traz grande impacto 
à sociedade. Na lapidar frase do saudoso administrativista Professor Hely Lopes 
Meirelles, “o povo é titular do direito subjetivo ao governo honesto". 

A criação de qualquer despesa pública, dentre as quais, a despesa com pessoal, 
deve observar a imprescindível fase de planejamento, com a consideração de todos os 
impactos que a medida irá causar. Essa noção decorre da previsão inaugural da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 1º, §1º, assim preleciona: 

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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§ 1º - A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
(Grifou-se) 

Pelos motivos expostos é que este Tribunal de Contas manifestou entendimento, 
na Resolução Consulta n. 00003/07, “da impossibilidade da concessão de abono de fim 
de ano a servidores da Câmara Municipal, em razão de sobra de duodécimo ao final do 
ano, sem pressupostos juridicamente válidos, em especial determinadas condições 
certas e específicas a serem atendidas pelos servidores”.  

Por oportuno relatar que a citada consulta foi proposta pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Terezópolis à época acerca da constitucionalidade de Projeto de Lei, que 
visava conceder abono aos servidores da Câmara Municipal equivalente a 90% do 
restante de 70% destinado à folha de pagamento, o qual será concedido em parcela 
única e em quantias equivalentes a cada servidor, após o repasse do duodécimo do mês 
de dezembro. 

Pois bem. Superada a questão de que é vedada a concessão de abono a 
servidores públicos da Câmara com sobras do duodécimo ao final do exercício, sem 
pressupostos juridicamente válidos, em condições certas e específicas, segundo o 
entendimento vigente deste Órgão (Resolução Consulta n. 00003/07), passa-se a 
análise no atual contexto de pandemia.  

Em decorrência da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, entre 28/05/2020 e 
31/12/21 restou vedado o aumento de despesas de pessoal, em virtude da necessidade 
de direcionamento dos recursos públicos para as áreas da saúde, visando o combate da 
pandemia.  

Nessa senda, exsurge a controvérsia do consulente saber se mesmo, sob a égide 
da LC n. 173/20, seria possível conceder abono natalino a servidores, ainda que 
inexistindo lei autorizando a concessão de tal benefício, aprovada antes da entrada em 
vigor da LC 173/20.  

A propósito, é indiscutível que os comandos da LC 173/20 são aplicáveis aos 
servidores de todos os entes federados, independentemente de sua área de atuação. 
Por isso, a resposta não pode ser simplória; ao revés, reclama detida reflexão acerca de 
todos os valores jurídicos envolvidos. 

Isso porque o artigo 8º, da LC 173/20, veda, dentre outros, no período 
compreendido entre 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, a criação ou 
majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou 
benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
servidores públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado 
ou de determinação legal anterior à calamidade; 

Com efeito, a LC nº 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 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, a referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários de 
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suas medidas, comandos 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 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. 

Conforme disposto no caput do art. 8º da LC 173/20, confirma-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, nesse 
período não podem ser criadas quaisquer vantagens que provoquem aumento de 
despesas, inclusive, por óbvio, o abono natalino. 

A única exceção contemplada em lei é quando tais direitos tiverem espeque em 
sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade 
pública, porque aí estar-se-ia diante do chamado direito adquirido ou força vinculante da 
coisa julgada material. 

Por certo, é incontestável que o objetivo da LC nº 173/20 é priorizar recursos para 
o combate ostensivo à situação de calamidade, impondo um pacto de união entre os 
entes federados para enfrentamento da situação. Desse modo, a norma do seu art. 8º 
estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, 
destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos 
existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de 
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.  

Nos termos consignados pelo Supremo Tribunal Federal – STF –, quando da 
apreciação da constitucionalidade desse Diploma (no bojo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6442/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), os 
arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade 
fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e 
compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de 
contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, 
principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente 
consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do 
federalismo fiscal responsável. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 
173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os 
entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia 
e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se 
mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal.  

Veja-se, por oportuno, a ementa do julgado: 

Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE 
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. 
CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE 
EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE 
DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS 
FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA 
FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. 
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ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA 
PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE 
DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS 
FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata 
brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente 
alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de 
terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da 
ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de 
violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso 
Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. 
Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma 
vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos 
servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes 
federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma 
benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a 
critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, 
reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo 
que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidos para o 
próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, 
assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a 
tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto 
à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que 
possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF 
em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições 
temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas 
diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma 
impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a 
impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, 
permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de 
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. 
Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a 
irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja 
sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes 
federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas 
obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma 
pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal 
e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências 
estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito 
financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços 
orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de 
despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível 
com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração 
dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o 
aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados 
enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a 
manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o 
instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União 
e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de 
caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 
2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco 
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ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela 
improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. 

Como se nota, o posicionamento do Pretório Excelso foi bastante rígido sobre o 
assunto, não admitindo margem para a elevação do gasto com pessoal dos entes 
federados, a despeito até mesmo de eventual situação de superávit financeiro (que 
poderia ter sido cogitado como uma exceção legal, e não foi), pois as questões 
envolvidas na demanda não se circunscrevem apenas a essa seara, senão ao próprio 
pacto de solidariedade inerente a todos os entes federados e seus servidores. 

Durante o período de vedação previsto na LC 173/20, o STF rechaçou, até 
mesmo, a possibilidade de concessão de revisão geral anual aos servidores públicos, 
direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 37, inciso X, da Carta.  

Na ocasião da ADI n. ADI 6442, o Ministro Alexandre de Moraes ponderou que a 
norma do artigo 8º, da LC 173, “prevê apenas suspensão temporária de direitos que 
acarretem aumento de despesas públicas em situações de crise financeira”. E, no 
tocante ao congelamento temporário de salário dos servidores, concluiu que, “ao prever 
uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, 
que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças 
públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 
37, XV), ao poder de compra (CF, art.  37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) ”. 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.311.742-RG, 
Tema 1.137, da sistemática da Repercussão Geral, ratificou a compreensão firmada na 
mencionada ação direta de inconstitucionalidade e fixou 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) ”. 

Dessa forma, filiando-se ao entendimento objetivo que o STF vem adotando, 
manifesta-se a SAP no sentido de que o pagamento do abono natalino, em 2021, a 
servidores municipais somente é possível caso a concessão da vantagem remuneratória 
esteja devidamente autorizada em lei publicada antes da vigência da LC 173/20, ou seja, 
antes de 28/05/2020. 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 
regras constitucionais e legais que regem a matéria:  

I. preliminarmente, a SAP manifesta-se pela admissibilidade da presente consulta, 
em vista do cumprimento dos requisitos do artigo 199 do RITCMGO; 

II. no mérito, quanto ao questionamento, a SAP sugere seja respondido ao 
consulente que:  

a) é vedada a concessão de abono a servidores públicos da Câmara com sobras 
do duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos juridicamente válidos, em 
condições certas e específicas, segundo o entendimento vigente deste Tribunal de 
Contas evidenciado na Resolução Consulta n. 00003/07; 

b)  a criação e pagamento de abono a servidores municipais está condicionada à 
aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 37, X, da Constituição Federal), a qual 
deve estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que levem em 
conta, principalmente, o mérito e produtividade, em homenagem aos princípios da 
legalidade, moralidade, eficiência administrativa e responsabilidade na gestão fiscal; 
contudo, entre 28/05/2020 a 31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei Complementar nº 
173/20, está vedada a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual 
criação de “abono natalino”.  
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2.2 – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 51/2022, 

concordou, na íntegra, com a manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal, 

opinando por responder ao consulente nos termos propostos pela Unidade 

Técnica, conforme os seguintes fundamentos:  

Preliminarmente, impende afirmar que as condições estabelecidas no art. 199 do 
Regimento Interno desta Corte foram satisfatoriamente atendidas, possibilitando o 
conhecimento da consulta. 

O cerne do questionamento apresentado diz respeito à eventual existência de 
óbice, decorrente das limitações transitórias impostas pela Lei Complementar nº 173/20, 
ao pagamento de abono natalino aos servidores do Poder Legislativo municipal. 

A Lei Complementar nº 173/20, entre outras providências, estabeleceu o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS – CoV 2. No conjunto de 
medidas criadas pela norma, estão previstas limitações temporárias, a exemplo da 
criação de determinadas despesas com pessoal, direcionadas aos entes federativos 
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. In litteris: 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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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. 

Guarda relação com a discussão suscitada nos autos a determinação constante 
do inciso VI, do artigo acima reproduzido, que expressamente interdita a criação de 
auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer 
natureza, inclusive os de cunho indenizatório. Evidencia-se a preocupação do legislador 
em estabelecer contexto notadamente restritivo quanto à concessão de vantagens de 
qualquer natureza aos diversos agentes públicos vinculados aos quadros da 
Administração Pública, dado o contexto de esforço no enfrentamento da crise sanitária e 
financeira decorrente da pandemia. 

No ponto, a leitura do texto normativo, diante de sua clareza, não deixa espaço 
para dúvidas quanto ao descabimento da criação de abono natalino durante o lapso de 
vigência da norma excepcional. Embora não constem do feito esclarecimentos 
suficientes quanto à natureza do abono mencionado no questionamento objeto dos 
autos, a amplitude do inciso VI abrange a mencionada parcela vencimental e impede sua 
criação. 

É certo que o dispositivo legal sob enfoque apresenta exceções ao restritivo 
comando que anuncia ao permitir o pagamento de vantagens derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Logo, 
caso a criação de abono, vantagem ou bônus derive de norma anterior ao cenário 
pandêmico, não haveria falar em óbice ao pagamento da parcela. Parece, contudo, não 
ser o caso do abono natalino pretendido pelo Legislativo de Goianésia, visto que o órgão 
de assessoramento do parlamento municipal afirmou, no Parecer Técnico Jurídico (f. 
2/6), não existir lei específica determinando a concessão de tal benefício com data 
anterior à publicação da LC 173/2020. 

Quanto ao marco final da interdição determinada pelo art. 8º, VI, da Lei 
Complementar nº 173/2020, inquestionável é que, independentemente da data 
estipulada para o fim da calamidade (que pode vir a ser prorrogada pelos entes), se 
estendem (as restrições) até o final do exercício de 2021, conforme caput do art. 8º3.  

O assunto em discussão foi apreciado pelo TCMGO em consulta envolvendo 
circunstâncias semelhantes. Na ocasião, decidiu esta Corte: 

CONSULTA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. 
IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO ATÉ 31/12/2021. INCISO VI, ART. 8° 
POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
1°/01/2022. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. §2°, ART. 8°. NECESSARIAMENTE 
REAIS E EFETIVAS. Não é possível a instituição de auxílio-alimentação, até 
31/12/2021, ainda que precedida de anulação de despesa, em razão de vedação 
expressa contida no inciso VI do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. (…). 
(TCMGO. ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00011/2021). 

Para além da questão intertemporal apresentada pelo consulente diante da 
vigência temporária da Lei Complementar nº 173/2020, imprescindível salientar a 
pertinente observação da Secretaria de Atos de Pessoal relacionada às características 
do abono referido pelo gestor e à necessidade de ideal disciplina de sua fundamentação 
e pressupostos.  

Destaca-se, abaixo, eloquente excerto extraído da manifestação da Especializada 
nestes autos, cujos termos esta Procuradoria de Contas ratifica: 

Com efeito, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 
administrativa e responsabilidade na gestão fiscal, os critérios adotados pelos 

                                                 
3CORAZZA, Ana Helena Scalco. O artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 e a nada indicada 
elasticidade interpretativa: o que o aplicador do direito pode inferir como comando normativo? In: 
CAVALCANTE, Crislayne; RODRIGUES, Leandro Menezes (Coord.). A Lei Complementar nº 173/2020 e 
seus desafios. Belo Horizonte: Fórum, 2021. E-book. Disponível em: https://irbcontas.org.br/wp-
content/uploads/2021/11/CrislayneCavalcante-et-al_LC173_EBOOK_ok.pdf  

https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/CrislayneCavalcante-et-al_LC173_EBOOK_ok.pdf
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/CrislayneCavalcante-et-al_LC173_EBOOK_ok.pdf
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poderes executivo e legislativo municipais para a concessão de abono devem 
estar bem definidos por lei em sentido estrito, que deve estabelecer o valor, a 
forma de pagamento e demais parâmetros que ofereçam, de forma clara e 
objetiva, os critérios a serem observados, os quais deverão constar de instrumento 
legal que prevejam as regras de concessão, garantindo a transparência e a 
legalidade do procedimento.  

A concessão de abono natalino quando feita de forma irrefletida, apenas para se 
realizar gasto público e utilizar recursos disponíveis em conta, sem parâmetros 
objetivos que levem em conta o mérito e a produtividade dos servidores esbarra 
em questões de legalidade e moralidade. (…). 

Pelos motivos expostos é que este Tribunal de Contas manifestou entendimento, 
na Resolução Consulta n. 00003/07, “da impossibilidade da concessão de abono 
de fim de ano a servidores da Câmara Municipal, em razão de sobra de 
duodécimo ao final do ano, sem pressupostos juridicamente válidos, em especial 
determinadas condições certas e específicas a serem atendidas pelos servidores”. 

Em razão do exposto, o Ministério Público de Contas, em consonância com a 
Secretaria de Atos de Pessoal, opina pelo conhecimento da consulta objeto dos autos, 
e pelo oferecimento das respostas sugeridas pela Unidade Técnica no Certificado nº 
5437/2021.  

(...) 

 

2.3 – MANIFESTAÇÃO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

2.3.1 – DAS PRELIMINARES 

 

2.3.1.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei n. 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a 
respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento 
Interno; 

 

A competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RITCM/GO. 

Considerando o teor do art. 4° e Anexo I da Decisão Normativa n. 

0010/2020, do art. 85, §1º, da Lei Estadual n. 15.958/2007 e do art. 83 do RITCM/GO, 

este Relator possui competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Goianésia em 2021. 
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2.3.1.2 – Da Admissibilidade da presente Consulta  

A avaliação dos requisitos de admissibilidade foi realizada no Despacho 

n. 825/2021 - GABFMAL (fls. 10), tendo se constatado que: 

(...) a autoridade consulente possui legitimidade para formular consultas 
(Presidente da Câmara), a matéria suscitada é de competência do Tribunal, a consulta 
contém a indicação precisa do seu objeto, foi formulada articuladamente e não se trata 
de caso concreto. Ademais, o requisito de apresentação de Parecer Jurídico (fls. 2/6) foi 
devidamente cumprido e não foram juntadas decisões que esclarecem a questão pela 
Divisão de Biblioteca. 

Desta feita, a relatoria admitiu a presente consulta, naquele ato. 

 

2.3.2 – DO MÉRITO 

Considerando superada a fase da análise da admissibilidade do presente 

feito, esta Relatoria passa a análise do mérito da Consulta, mediante a qual o 

Presidente da Câmara de Goianésia busca sanar dúvida acerca da possibilidade de 

pagar abono natalino aos servidores do Poder Legislativo, tendo em vista as vedações 

impostas pelas Lei Complementar Federal n.º 173/20.  

Avaliadas as manifestações técnicas, a relatoria apresenta Proposta 

convergente com o entendimento da Secretaria Especializada, acompanhado 

pelo Ministério Público de Contas. 

O art. 8º da mencionada Lei vedou a adoção de determinadas medidas 

das quais decorram aumento de despesas, no período compreendido entre 28 de maio 

de 2020 até 31 de dezembro de 2021. 

A vedação objetiva priorizar recursos para o combate ostensivo a situação 

de calamidade, impondo um pacto de união entre os entes federados para 

enfrentamento da situação. As proibições temporárias direcionadas a todos os entes 

públicos e destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento 

vegetativo dos existentes, permitem o direcionamento de esforços e recursos públicos 

para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.  

No que tange aos “auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 

indenizatório”, a norma vedou a sua criação ou majoração, excepcionando apenas 
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as concessões pautadas em sentença judicial transitada em julgado ou em 

legislação autorizativa anterior ao estado de calamidade pública deflagrado pela 

COVID-19. 

As ressalvas se deram pela necessidade de se assegurar a prevalência 

da segurança jurídica, consubstanciada no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e 

na coisa julgada, que não poderão ser prejudicados por legislação editada 

posteriormente4, visto serem considerados garantias constitucionais. 

Desta feita e diante da clareza e amplitude do dispositivo, esta Relatoria 

alia-se ao entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal, compreendendo que é 

incabível o pagamento de abono natalino5 sem que haja lei anterior ao início da 

vigência da Lei Complementar n. 173/2020, que se deu em 28/05/2020. 

Não obstante, será possível o pagamento do mencionado adicional aos 

servidores públicos se houver legislação permissiva anterior a 28/05/2020 ou, também, 

sentença judicial transitada em julgada determinando o pagamento. 

Como adequadamente destacado pelo Ministério Público de Contas, o 

assunto em discussão foi apreciado pelo TCMGO em consulta envolvendo 

circunstâncias semelhantes, cuja ementa segue transcrita: 

CONSULTA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. 
IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO ATÉ 31/12/2021. INCISO VI, ART. 8° 
POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
1°/01/2022. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. §2°, ART. 8°. NECESSARIAMENTE REAIS 
E EFETIVAS. Não é possível a instituição de auxílio-alimentação, até 31/12/2021, 
ainda que precedida de anulação de despesa, em razão de vedação expressa 
contida no inciso VI do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. (…). (TCMGO. 
ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00011/2021). 

 

Para além da questão intertemporal apresentada pelo consulente diante 

da vigência temporária da Lei Complementar n. 173/2020, a criação e pagamento de 

abono a servidores municipais está condicionada à aprovação de lei municipal em 

sentido estrito (art. 37, X, da Constituição Federal6), a qual deve estabelecer o valor, a 

                                                 
4 Artigo 6º, do DL n. 4657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
5 Vantagem remuneratória, a qual não se confunde com a gratificação natalina e/ou décimo-terceiro 
salário (direito social constitucionalmente tutelado). 
6 Art. 37.  (...)  
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
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forma de pagamento e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o 

mérito e produtividade, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, 

eficiência administrativa e responsabilidade na gestão fiscal (art. 39, §1º, da 

Constituição Federal7). 

Além disso, deve-se observar os requisitos gerais para a realização das 

despesas públicas, quais sejam: a comprovação da adequação orçamentária e 

financeira, a previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA), a compatibilidade com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA), estar acompanhada da 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subsequentes, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

além das demais exigências constitucionais e legais. 

Dadas tais exigências, a Especializada destacou a necessidade de 

observância da Resolução Consulta n.º 00003/07, que estabelece a “impossibilidade 

da concessão de abono de fim de ano a servidores da Câmara Municipal, em razão de 

sobra de duodécimo ao final do ano, sem pressupostos juridicamente válidos, em 

especial determinadas condições certas e específicas a serem atendidas pelos 

servidores”.  

Isso porque, “A concessão de abono natalino quando feita de forma 

irrefletida, apenas para se realizar gasto público e utilizar recursos disponíveis em 

conta, sem parâmetros objetivos que levem em conta o mérito e a produtividade dos 

servidores, esbarra em questões de legalidade e moralidade. ” 

Portanto, em caso de eventual concessão do abono natalino após 

findo o prazo estabelecido na Lei Complementar n. 173/2020, a Administração 

deve atentar-se aos Princípios Constitucionais que regem a Administração 

Pública e obrigam a correta aplicação do dinheiro público, com ações planejadas e 

transparentes. 

                                                 
7 Art. 39. [Omissis].        
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará: 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 
II - os requisitos para a investidura;                  
III - as peculiaridades dos cargos.  
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Sendo assim, não há óbices jurídicos em responder ao consulente, nos 

termos propostos pela Especializada, com pequenos ajustes de forma, visando tornar a 

resposta sugerida mais clara e condizente com o questionamento do consulente: 

a) entre 28/05/2020 a 31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei 

Complementar n. 173/20, está vedada a criação de auxílios, 

vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 

qualquer natureza, incluída nessa proibição a eventual criação de 

“abono natalino”; 

b) a criação e pagamento de abono a servidores municipais, quando 

possível, estará condicionada à aprovação de lei municipal em 

sentido estrito (art. 37, X, da Constituição Federal), a qual deve 

estabelecer o valor, a forma de pagamento e demais parâmetros que 

levem em conta, principalmente, o mérito e produtividade, em 

homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 

administrativa e responsabilidade na gestão fiscal; 

c) conforme estabelecido na Resolução Consulta n.º 003/07, deste 

Tribunal de Contas, é vedada a concessão de abono a servidores 

públicos da Câmara com sobras do duodécimo ao final do exercício, 

sem pressupostos juridicamente válidos, em condições certas e 

específicas. 

Por todo o exposto, tendo em vista os argumentos levantados pela 

Unidade Técnica, esta Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as 

conclusões explanadas no Certificado n. 5437/2021 e no Parecer n. 51/2022 do 

Ministério Público de Contas, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto n. 9.830/2019, 

que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro8.  

 

3 – DISPOSITIVO 

                                                 
8 Art. 2º A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação 
dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A motivação poderá ser constituída por declaração de 
concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 
precederam a decisão.  
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Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei n. 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

3. CONHECER da Consulta, uma vez que estão preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

4. RESPONDER ao consulente que:  

4.1. entre 28/05/2020 a 31/12/2021, por força do art. 8º, VI da Lei 

Complementar nº 173/20, está vedada a criação de auxílios, vantagens, bônus, 

abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, incluída nessa 

proibição a eventual criação de “abono natalino”; 

4.2. a criação e pagamento de abono a servidores municipais, quando 

possível, estará condicionada à aprovação de lei municipal em sentido estrito (art. 

37, X, da Constituição Federal), a qual deve estabelecer o valor, a forma de pagamento 

e demais parâmetros que levem em conta, principalmente, o mérito e a produtividade, 

em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência administrativa e 

responsabilidade na gestão fiscal; 

4.3. conforme estabelecido na Resolução Consulta n.º 003/07, deste 

Tribunal de Contas, é vedada a concessão de abono a servidores públicos da Câmara 

com sobras do duodécimo ao final do exercício, sem pressupostos juridicamente 

válidos em condições certas e específicas. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 15 de 

fevereiro de 2022. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto 


