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VETO Nº 02/2021 AO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA Nº 004/2021 
 
 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 
  
 
Em conformidade com o disposto no art. 72, §2º, da Lei Orgânica Municipal, 

apresento VETO TOTAL ao Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa nº 004/2021, que dispõe sobre a 
Revisão Geral dos subsídios dos Secretários Municipais, pelas razões e justificativas a seguir expostas:  

  
RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 
 
Em que pese o Projeto de Lei em comento tenha sido apresentado a esta Casa 

Legislativa por iniciativa do próprio Poder Legislativo Municipal, reanalisando a matéria em questão 
chegou-se à conclusão de que a revisão geral dos Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, 
ofende ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, senão vejamos. 

 
Pode-se observar que, o referido projeto de lei baseou-se em orientação 

constante na Nota Técnica nº 03/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a qual 
continha, no ponto em comento, o seguinte teor (vide inteiro teor em anexo): 
 

“[...] 
Aumentos Vedados e Reposição Inflacionária 
Ressalte-se, de pronto, que, segundo o inciso I da lei (conceder, a qualquer 
título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração), a ideia é 
vedar, até 31/12/2021, qualquer tipo de acréscimo nos vencimentos ou 
remunerações dos servidores, advenham esses aumentos de reajuste geral 
anual ou da concessão de vantagens. 
Ao que se depreende, porém, da leitura conjunta dos incisos e parágrafos da 
Lei, sem embargo do expresso no inc. I, não é todo e qualquer aumento, mas 
aqueles aumentos lineares, concedidos indistintamente a todos os servidores 
ou a uma categoria[2]. 
Ainda, atente-se ao fato de que o dispositivo menciona inadvertidamente o 
termo "reajuste", em relação ao qual há que se ter a devida cautela, vez que, 
sabidamente, este vocábulo assume contornos diversos conforme os critérios 
eleitos por seu intérprete. 
Por isso, e sem embargo do estabelecido no inciso I, a melhor exegese do inciso 
VIII parece ser a de que a permissão se refere a reposições inflacionárias, 
acréscimo, nesse caso, limitado ao índice do IPCA aferido pelo IBGE para o 
período, excetuando-se essa limitação quando se trate da obrigação de 
preservação do poder aquisitivo do trabalhador, de que trata o inciso IV do 
caput do art. 7º da Constituição Federal. 
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Sendo razoável crer que, fosse a intenção de vedar a revisão geral anual, o 
legislador poderia tê-lo feito expressamente, impõe-se, de conseguinte, a 
conclusão de que, em se tratando de aumentos decorrentes de reajustes 
salariais (aumento acima da inflação - ganho real), há expressa vedação para tal 
medida. Referentemente à reposição das perdas inflacionárias (revisão geral 
anual), porém, há possibilidade de concessão. 
Frise-se que, para o entendimento ora esposado, há estabelecer-se a 
necessária distinção entre reajuste e aumento salarial, lembrando-se que este 
TCE já afirmou, alhures[3], que reajuste é a expressão atrelada ao conceito de 
aumento real. Já a revisão geral trata da reposição da inflação. 
No mesmo sentido, reiteradas decisões do Poder Judiciário, segundo o qual o 
direito ao reajuste constitucional é o direito à reposição das perdas 
inflacionárias. Não pode ser confundido, pois, com a previsão de reajuste 
salarial prevista em lei. Só no segundo caso é que o aumento está sujeito à 
discricionariedade do Executivo e pode ser negado conforme a situação 
orçamentária. 
A conclusão que se impõe, então, da leitura acurada dos dispositivos citados da 
LC nº 173/2020, não obstante a utilização pelo legislador do termo "reajuste" 
atrelado à inflação e não ao aumento real, é a que aponta sua intenção de 
permitir a revisão geral anual. 
[...]” 

 
Ocorre, que após a tramitação do projeto, foi proferida decisão pelo Eminente 

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais, o qual, em análise às ADIs 6450, 6447 e 
6525, declarou a constitucionalidade da LC 173/20, firmando o entendimento de que referida legislação 
veda todo e qualquer tipo de reajuste aos servidores, inclusive revisão geral para recuperação das 
perdas inflacionárias. 

 
Vejamos parte do voto do Eminente Ministro, cujo inteiro teor segue em 

anexo: 
 
 
“Os autores das ADIs 6447, 6450 e 6525 , alegam, em suma, que o art. 8º da LC 
173/2020, por proibir os entes federados, até 31/12/2021, de concederem “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”, bem como outras condutas 
que “desconsideram a realidade do funcionalismo público”, viola os preceitos 
constitucionais que garantem a irredutibilidade de remuneração, da 
manutenção do poder de compra dos servidores e, ainda, o direito adquirido. 
Não vislumbro ofensa ao texto constitucional. 
No que toca ao tema, a Constituição Federal prevê expressamente o seguinte 
no art. 37, XV: “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
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empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV 
deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”. 
Vê-se, portanto, ressalvadas as hipóteses constitucionais, que os detentores de 
cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou vencimentos 
reduzidos, uma vez que a irredutibilidade representa “garantia constitucional 
que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em 
que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada 
remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
DJ de 24/10/2003). 
No caso, verifica-se que não houve uma 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 COVID19, buscando sempre a 
manutenção do equilíbrio fiscal. 
Assim, 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 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). Nesse sentido, a 
jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser 
oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor 
público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, 
Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. 
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019)”. 

 
O voto do Eminente Ministro relator foi seguido na íntegra pelas demais 

Ministros integrantes da Corte Superior, formando unanimidade no tema em favor da 
constitucionalidade da LC 173/2020, vedando, assim, qualquer reajuste aos servidores públicos (vide 
em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=462417). 

 
Ademais, é de fundamental importância trazer à baila o fato de que, além da 

decisão do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nesta 
quarta-feira dia 14 de abril de 2021, mudou o seu entendimento sobre a reposição inflacionária de 
servidores públicos diante das proibições estabelecidas pela Lei Complementar 173, de 27 de maio de 
2020. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS proferida no dia 
14/04/2021, no Processo de Contas Especiais nº 009626-0200/21-7, em que o Pleno da Corte, 
atendendo Representação do Ministério Público de Contas, acatou voto do Conselheiro Renato Luís 
Bordin de Azeredo e, cautelarmente, determinou a suspensão da aplicação da Lei do Município de 
Canoas nº 6.424/2021, que concedeu revisão geral anual aos servidores, ressalvando, em razão da 
boa-fé, os pagamento já efetivados. 

 
Assim muito embora a Nota Técnica nº 03/2020 do TCE/RS, de 15/06/2020, 

publicada em 1º/12/2020 e, depois, o Estudo Técnico realizado pela Corte de Contas, aprovado pelo 
Pleno da Corte em 23/09/2020, dessem importante indicativo de que a revisão geral anual não estava 
vedada pela LC nº 173/2020, conclusão que se amparava principalmente nas diferenças terminológicas 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=462417
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entre reajuste (proibido pela LC nº 173/2020) e revisão (não mencionada, nestes exatos termos, pela 
mesma Lei), o que permitira a sua concessão, limitada ao Índice de Preços para o Consumidor Amplo – 
IPCA, o julgamento do Processo de Contas Especiais nº 009626-0200/21-7 foi a primeira manifestação 
do TCE/RS em relação a esse aspecto após o julgamento, pelo STF, das ADIs em que se discutiu a 
constitucionalidade da LC nº 173/2020. 

 
A decisão cautelar do TCE/RS nos autos do Processo de Contas Especiais nº 

009626-0200/21-7 ainda não foi publicada, mas é possível a conferir na íntegra no vídeo da Sessão 
Virtual, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ctpw8ZErtAM. 

 
Por fim ainda, é oportuno destacar o Parecer nº: MPC/AF/392/2021 do 

Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, datado de 12 de abril de 2021, que ao 
analisar consulta apresentada pela Associação dos Município do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, 
versando sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, frente as disposições da Lei Completar 
173, de 27 de maio de 2020, concluiu nos termos a seguir transcritos:    

4 – CONCLUSÃO 
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, 
com amparo nas atribuições conferidas pelo art. 108 da Lei Complementar 
Estadual nº 202/2000, manifesta-se pelo CONHECIMENTO da CONSULTA e pela 
adoção das seguintes providências: 
4.1 – REVOGAÇÃO do item 1 do Prejulgado 2269 e da integralidade do 
Prejulgado 2269. 
4.2 – RESPONDER ao Consulente com REMESSA dos Prejulgados 2252 e 2259 e, 
ainda, nos seguintes termos: 
4.2.1 - As vedações estabelecidas no inciso I do art. 8° da Lei Complementar n° 
173/2020, vigentes até 31 de dezembro de 2021, contemplam a revisão geral 
anual de que trata o art. 37, X, da Constituição. 
4.2.2 – Tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a constitucionalidade do 
art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 - inclusive afirmando ausência de 
ofensa aos princípios do direito adquirido, da manutenção do poder de compra 
e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5º, XXXVI, e 37, X e XV, da 
Constituição) -, eventuais normas editadas para conceder revisão geral anual 
de remuneração a servidores deverão ser revogadas, bem como cessados os 
pagamentos delas decorrentes, porquanto embasados em interpretação tida 
como equivocada pelo Pretório Excelso (ADIs nºs 6.447, 6.450 e 6.525).  
4.2.3 – Os valores recebidos de boa-fé por servidores públicos a título de 
revisão geral anual não precisam ser devolvidos, seja em razão da natureza 
alimentar das verbas, seja por força de tese firmada pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 531). 
4.3 - Dar ciência do relatório técnico, do parecer ministerial, do relatório e voto 
do Relator, bem como da decisão ao sr. Kleber Edson Wan-Dall, prefeito de 
Gaspar e presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 
AMMVI. 
 
O inteiro teor do referido parecer segue em anexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ctpw8ZErtAM
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Diante de tal votação pelo STF e a recente decisão do TCE/RS, a promoção da 

revisão geral dos proventos dos servidores torna-se ilegal, podendo ensejar a responsabilização do 
gestor público que a promover. 
 

Dessa forma, face aos apontamentos acima alinhados, o Projeto de Lei em 
comento não pode ser sancionado, vez que, em assim sendo, estar-se-á legislando sob a égide da 
ilegalidade, razão pela qual apresentamos VETO TOTAL ao Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa nº 
004/2021. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 16 DE ABRIL DE 2021. 

 
 

              ADILSON ADAM BALESTRIN 
               PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


