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1. Constitucionalidade formal

      A votação por meio eletrônico da Lei Complementar nº 173/2020 não
viola o devido processo legislativo constitucional nem a necessidade de
participação democrática na atividade legislativa, uma vez que o Poder
Legislativo disponibilizou o acompanhamento das sessões por intermédio
dos seus canais oficiais de comunicação, possibilitando a participação da
população em geral (ADI 6.447, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno do
STF, j. em 15.03.2021).

      O fato de a Lei Complementar nº 173/2020 ter sido proposta por um
parlamentar não acarreta a inconstitucionalidade por violação à iniciativa
privativa do Presidente da República, prevista no art. 61, § 1º, da
Constituição Federal. Isso porque a norma não versa sobre o regime jurídico
de servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes
federativos e seus órgãos, havendo competência comum autorizada pelo
art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal (ADI 6.447, 
 ADI 6.450, ADI 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno do STF, j. em
15.03.2021). 
       

2. Constitucionalidade material – gastos do funcionalismo público

      Os artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 não violam a
autonomia dos entes federativos. Com relação ao art. 7º, apenas foram
acrescentadas normas relativas ao direito financeiro, reforçando a
necessidade da gestão fiscal ser transparente e planejada, impedindo que
atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidos para
o próximo gestor. Já o art. 8º visa a direcionar racionalmente os esforços
para políticas públicas de enfrentamento da calamidade oriunda da
pandemia da Covid-19. Desse modo, não há ofensa ao pacto federativo,
uma vez que o tema diz respeito à prudência fiscal, aplicável a todos os
entes da federação (ADI 6.450, ADI 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno do STF, j. em 15.03.2021). 
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   Esses dispositivos também não violam o princípio da separação de
poderes, pois a Lei Complementar nº 173/2020 não almeja reduzir a
política estadual e municipal a uma mera cópia dos ditames
eventualmente balizados pela União, mas sim permitir um maior controle
das contas públicas na situação excepcional decorrente da pandemia. O
traço comum entre os dispositivos legais é o equilíbrio fiscal, evitando que
a irresponsabilidade de um ente federativo no uso do dinheiro público seja
compensada e sustentada pela União (ADI 6.447, ADI 6.450, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Pleno do STF, j. em 15.03.2021).

    A suspensão temporária no reajuste da remuneração dos agentes
públicos, prevista no art. 8º, não vulnera o princípio da eficiência, pois não
há uma relação direta de causa e efeito entre o congelamento temporário
dos vencimentos e a redução da produtividade no exercício da função
pública (ADI 6.450, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno do STF, j. em
15.03.2021). Tampouco viola o direito adquirido, o poder de compra e a
irredutibilidade de remuneração, previstos respectivamente nos arts. 5º,
XXXVI, e 37, X e XV, da Constituição Federal, porque o dispositivo não
versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre
finanças públicas e regras fiscais (ADI 6.447, ADI 6.450, ADI 6.525, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Pleno do STF, j. em 15.03.2021). 

3. Reconhecimento do estado de calamidade pública

      As disposições da Lei Complementar nº 173/2020 e do art. 65 da Lei
Complementar nº 101/2000 não se aplicam indistintamente a todos os
entes da federação, mas apenas àqueles nos quais for reconhecido o
estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, por meio de
Decreto Legislativo (Acórdão 1.557/2020, Rel. Min. Bruno Dantas,
Plenário do TCU, j. em 17.06.2020).
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   Entretanto, uma vez reconhecida esta situação excepcional pelo
Congresso Nacional na forma do art. 65, § 1º e § 2º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os ditames da Lei Complementar nº 173/2020 se
aplicam aos Estados, Municípios e Distrito Federal elencados no Decreto
Legislativo, independentemente de esses entes decretarem calamidade
pública em seu próprio âmbito de abrangência (Nota Técnica nº 10/2020,
da Coordenadoria-Geral de Fiscalização do TCE-PR; Acórdão
3.255/2020, Rel. Cons. Ivan Lelis Bonilha, Pleno do TCE-PR, j. em
11.11.2020; Consulta 02911/2020-8, Rel. Cons. Rodrigo Coelho do
Carmo, Pleno do TCE-ES, j. em 10.09.2020). 

4. Destinatários da Lei Complementar nº 173/2020
 
    As restrições estabelecidas pelo art. 8º da Lei Complementar nº
173/2020 têm como destinatários a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, abrangendo todos os Poderes correlatos e as entidades
da Administração Indireta, inclusive os institutos responsáveis pelos
Regimes Próprios de Previdência Social (Consulta 1.092.376, Rel. Cons.
Cláudio Couto Terrão, Pleno do TCE-MG, j. em 23.09.2020).

    A Lei Complementar nº 173/2020, porém, não se aplica para os
Serviços Sociais Autônomos, na medida em que estas entidades são
pessoas jurídicas de direito privado. Embora tenham sua criação prevista
em lei, não são instituídas pela Administração Pública e tampouco a
integram (Acórdão 2.774/2020, Rel. Min. Marcos Bemquerer, Plenário do
TCU, j. em 14.10.2020).
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5. Natureza dos repasses
       
      O auxílio financeiro repassado pela União aos demais entes federativos,
previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020, possui natureza jurídica
de transferência federal. Estes valores não constituem repartição constitucional
de tributos e outros ingressos que integram a receita corrente bruta federal. Por
consistirem despesa própria da União, os repasses ficam sujeitos ao controle
dos órgãos federais, incluindo o TCU. Complementarmente, caso as
transferências sejam vinculadas às ações e serviços públicos de saúde, os
órgãos elencados no art. 27 da Lei Complementar nº 141/2012 também
possuem legitimidade ativa para fiscalizar a operação (Acórdão 561/2021, Rel.
Min. Bruno Dantas, Plenário do TCU, j. em 17.03.2021; Acórdão 4.074/2020,
Rel. Min. Bruno Dantas, Plenário do TCU, j. em 08.12.2020). 

6. Aplicação de recursos vinculados no combate à calamidade pública
    
       O art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece
que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica devem ser
utilizados exclusivamente nesta área. A vedação, entretanto, é mitigada pelo
art. 65, § 1º, II, do mesmo diploma legal, incluído pela Lei Complementar nº
173/2020, que permite a aplicação destas verbas em objeto diverso da sua
vinculação, desde que a nova destinação esteja relacionada ao combate à
calamidade pública (Consulta 1.088.818, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão,
Pleno do TCE-MG, j. em 09.12.2020).

7. Ações de combate à calamidade pública

       O art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que, nos dois
últimos quadrimestres do mandato do titular de Poder, é proibida a
contratação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
deste período ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O art. 65,
§1º, II, do mesmo diploma legal, incluído pela Lei Complementar nº
173/2020, afasta esta proibição, contanto que os recursos arrecadados
sejam destinados ao combate à calamidade pública devidamente
reconhecida pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo. 
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      O conceito legal de “combate à calamidade pública” a que se refere
este dispositivo legal não abrange apenas as ações de saúde estritamente
consideradas, mas também as medidas de fomento à economia local,
desde que exista justificativa demonstrando a relação lógica dessa
atuação na mitigação dos efeitos sociais e financeiros advindos da
calamidade. Isso porque a pandemia da Covid-19 ocasionou a redução e
paralisação de diversas atividades produtivas e de serviço, o que justifica
a adoção do regime fiscal extraordinário também para a manutenção da
sustentabilidade econômica (Consulta 1.092.501, Rel. Cons. Cláudio
Couto Terrão, Pleno do TCE-MG, j. em 04.11.2020). 

8. Revisão remuneratória

      Embora proíba o reajuste dos vencimentos dos agentes públicos, o
art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020 não veda a revisão geral
anual da remuneração destes, prevista no art. 37, X, da Constituição
Federal. Isso porque os institutos da revisão e reajuste não se confundem.
Enquanto aquela consiste exclusivamente na recomposição da perda
inflacionária frente a instabilidade da moeda, este diz respeito ao aumento
real da remuneração, visando a garantir o equilíbrio da condição
financeira do servidor em contrapartida monetária às competências
desempenhadas. Destarte, o que na verdade o art. 8º, I, da Lei
Complementar nº 173/2020 busca é obstar o aumento real concedido aos
servidores, mas não a recomposição inflacionária (Acórdão 293/2021,
Rel. Cons. Artagão de Mattos Leão, Pleno do TCE-PR, j. em 18.02.2021). 

        A revisão remuneratória, entretanto, depende de propositura do projeto
de lei, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como de previsão na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (Consulta 1.095.502, Rel. Cons. Sebastião
Helvecio, Pleno do TCE-MG, j. em 16.12.2020). 
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9. Reajuste remuneratório

         A Lei Complementar nº 173/2020 veda, em seu art. 8º, I, a concessão
de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a agentes
públicos até 31.12.2021 (MS 0067453-93.2020.8.16.0000, Rel. Juíza de
Direito Ângela Maria Machado Costa, Segunda Câmara Cível do TJPR, j.
em 07.04.2021). Esta vedação é excepcionada nos casos em que o valor
deriva de sentença transitada em julgado ou de determinação legal anterior
à calamidade pública, que foi reconhecida em 20.03.2020 por meio do
Decreto Legislativo nº 6/2020 (Acórdão 1.853/2020, Rel. Min. Augusto
Sherman, Plenário do TCU, j. em 15.07.2020). 

10. Aumento de despesa com pessoal
  
      A proibição do aumento de despesas com pessoal do período de
28.05.2020 até 31.12.2021, prevista no art. 8º, II, III e IV, da Lei
Complementar nº 173/2020, refere-se ao acréscimo nominal, e não à
majoração nos percentuais limites para este tipo de gasto estabelecido
para cada ente federativo pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº
101/2000. As restrições com gastos de pessoal no período de 28.05.2020
até 31.12.2021 não podem ser derrogadas ou modificadas pelos entes
federativos por meio de suas leis de diretrizes orçamentárias e leis
orçamentárias anuais, na medida em que estas legislações devem estrita
observância aos ditames da Emenda Constitucional nº 106/2020 e da Lei
Complementar nº 173/2020, devendo se limitar à mera regulamentação
dos aspectos particulares do regime extraordinário fiscal. Entretanto, é
possível que esta espécie de diploma normativo preveja o aumento de
despesas com pessoal, desde que a implementação destes custos se dê
após 31.12.2021 e fiquem vedados eventuais efeitos retroativos, à luz do
art. 8º, § 3º, da Lei Complementar nº 173/2020 (Acórdão 3.255/2020,
Rel. Cons. Ivan Lelis Bonilha, Pleno do TCE-PR, j. em 11.11.2020). 
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11. Contratação de pessoal

    Não é possível realizar a contratação de aprovados em concurso
público fora das hipóteses previstas no art. 8º, IV, da Lei Complementar
nº 173/2020, até 31.12.2021 (ED 0000743-91.2020.8.16.0000, Rel. Juiz
de Direito Rogério Ribas, Quinta Câmara Cível do TJPR, j. em
24.08.2020). O desrespeito destes ditames sujeita as contas do gestor
público à desaprovação, nos termos do art. 16, III, b, da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdão 80/2021, Rel. Cons.
Fernando Augusto Mello Guimarães, Pleno do TCE-PR, j. em
10.02.2021).

   É permitida a contratação visando a recompor cargos efetivos e
vitalícios, ou vagas de chefia, direção e assessoramento que não
acarretem aumento de despesa, independentemente da vacância ter
ocorrido antes ou depois do advento da Lei Complementar nº 173/2020
(Acórdão 80/2021, Rel. Cons. Fernando Augusto Mello Guimarães, Pleno
do TCE-PR, j. em 10.02.2021; Consulta 1.092.248, Rel. Cons. Cláudio
Couto Terrão, Pleno do TCE-MG, j. em 18.11.2020).

     Os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso
público cujo prazo de validade se encerrou antes da vigência da Lei
Complementar nº 173/2020 (28.05.2020) não se submetem à restrição de
contratar pessoal prevista em seu art. 8º, IV. O referido diploma legal só
possui aplicação aos concursos posteriores ou cujo prazo de validade
ainda não tenha se encerrado, nos termos do seu art. 10. Além disso, a
nomeação destes candidatos passa a ser direito líquido e certo, e não
mera expectativa de direito, a partir do exato momento em que a validade
do certame expira sem que tenha sido implementada a respectiva
convocação (ED 0000473-74.2019.8.16.0106, Rel. Des. Luiz Mateus de
Lima, Quinta Câmara Cível do TJPR, j. em 13.10.2020; ED 0061958-
05.2019.8.16.0000, Rel. Des. Nilson Mizuta, Quinta Câmara Cível do
TJPR, j. em 17.08.2020).

7

CAOP   Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000014345931/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0000743-91.2020.8.16.0000#integra_4100000014345931
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/2/pdf/00354506.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/2/pdf/00354506.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/BaixarArquivoArq?arquivo=2293558
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000015063141/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0000473-74.2019.8.16.0106#integra_4100000015063141
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000014325161/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0061958-05.2019.8.16.0000#integra_4100000014325161


CAOP   Proteção ao Patrimônio Público
12. Contratação de pessoal por meio de Recomendação Administrativa e TAC
 
   A Recomendação Administrativa para realizar a nomeação de
aprovados em concurso público não tem o condão de afastar as vedações
de contratar pessoal impostas pelo art. 8º, IV, da Lei Complementar nº
173/2020, uma vez que este instrumento possui natureza jurídico-
administrativa, não lhe sendo dado derrogar disposição legal. Por outro
lado, o Termo de Ajustamento de Conduta com disposições no mesmo
sentido, firmado antes da vigência da referida lei complementar, deve ser
cumprido ainda que acarrete o aumento de gastos com pessoal, pois é
instrumento que possui eficácia de título executivo extrajudicial e consiste
em ato jurídico perfeito, estando imune às alterações legislativas
supervenientes (Acórdão 80/2021, Rel. Cons. Fernando Augusto Mello
Guimarães, Pleno do TCE-PR, j. em 10.02.2021). 

13. Promoção e progressão funcional

       Ainda que implique acréscimo remuneratório, a Lei Complementar nº
173/2020 não obsta a promoção ou progressão de agente público cuja
previsão tenha sido instituída por lei antes do advento da pandemia da
Covid-19 (Nota Técnica nº 9/2020, da Coordenadoria-Geral de
Fiscalização do TCE-PR) ou cujos requisitos já tinham sido
implementados a esta época (RI 71009798976, Rel. Des. Mauro Caum
Gonçalves, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, j. em
24.02.2021).

14. Abono de permanência

     O art. 8º, VI e IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não veda o
pagamento do abono de permanência durante o período de 28.05.2020 até
31.12.2021, pois a norma não proíbe a concessão de benefícios já
existentes, mas apenas a criação ou a majoração destes (Consulta
1.092.344, Rel. Cons. Durval Ângelo, Pleno do TCE-MG, j. em
27.01.2021).
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15. Período aquisitivo  

      Após o advento da Lei Complementar nº 173/2020, nos termos do
seu art. 8º, IX, não é possível contabilizar como período aquisitivo a data
entre 28.05.2020 até 31.12.2021 para obtenção de anuênios, triênios,
quinquênios, licenças-prêmio e demais benefícios decorrentes da
aquisição de determinado tempo de serviço, ainda que tenham sido
instituídos por determinação legal anterior à vigência da referida lei
complementar. Por outro lado, estas vantagens remuneratórias podem
ser concedidas se o período aquisitivo foi alcançado até o dia
27.05.2020, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido
(Acórdão 293/2021, Rel. Cons. Artagão de Mattos Leão, Pleno do TCE-
PR, j. em 18.02.2021). 
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