
	
	
Nota	Técnica	n.	08/2020	

Consulente:	ADUEMS	–	Associação	dos	Docentes	da	UEMS	

Assunto:	Reposição	Salarial	e	legalidade	no	congelamento	dos	salários	

EMENTA	 –	 LEI	 DE	
RESPONSABILIDADE	 FISCAL	 –	
PROGRAMA	 FEDERATIVO	 DE	
ENFRENTAMENTO	AO	CORONA	VÍRUS	
–	 OBRIGATORIEDADE	 NA	 REVISÃO	
ANUAL	 DA	 REMUNERAÇÃO	 DO	
SERVIDOR	PÚBLICO	

RELATÓRIO:	

	
Trata-se	 de	 uma	 consulta	 formulada	 pela	Diretoria	 da	Associação	 dos	

Docentes	da	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	do	Sul	Seção	Sindical	do	ANDES-

SN,	 em	 virtude	 de	 preocupações	 referente	 as	 medidas	 adotadas	 pelo	 Governo	

Federal,	 decorrentes	 do	 Estado	 de	 Calamidade	 Pública	 declarado	 pelo	 Decreto	

Legislativo	n.	6,	de	20	de	março	de	2020,	o	qual	a	partir	disso,	está	adotando	algumas	

medidas	 para	 auxiliar	 os	 entes	 da	 federação,	 estados	 e	 municípios,	 para	 o	

cumprimento	das	obrigações	contratuais	e	do	sistema	financeiro.	

Uma	 das	 alternativas	 adotadas	 pelo	 Governo	 Federal	 para	 o	

enfrentamento	da	 crise	 fora	 impor	medidas	de	 contenção	de	 gastos	nos	 âmbitos	

federal,	estadual	e	municipal,	com	alteração	da	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	e	a	

adoção	de	medidas	de	restrição	até	31	de	dezembro	de	2021,	com	impacto	em	toda	

a	Administração	Pública	Federal,	Estadual	e	Municipal.	

Uma	das	questões	que	ficou	estabelecida	foi	o	congelamento	salarial	do	

servidor	 público	 pelo	 lapso	 temporal	 de	 18	 (dezoito)	 meses,	 sendo	 assim,	 uma	

contrapartida	dos	entes	para	o	recebimento	de	auxílio	financeiro	da	União.	

A	 dúvida	 se	 refere	 à	 constitucionalidade	 da	medida	 de	 congelamento	

salarial	em	contraste	com	o	disposto	na	Constituição	Federal	no	art.	37,	inciso	X,	que	

determina	a	revisão	anual	dos	vencimentos.	

É	o	relatório,	passamos	a	opinar.	
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1) INTRODUÇÃO	

O	Poder	Executivo	e	Legislativo	Federal,	como	acima	disposto	e	o	Estado	

de	Mato	Grosso	do	Sul1	decretaram	Estado	de	Calamidade	Pública.		

Tais	 medidas	 foram	 adotadas	 para	 acionar	 dispositivo	 da	 Lei	

Complementar	n.	101/2000,	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal2,	precisamente	em	seu		

art.	65,	que	estabelece	alguns	mecanismos	para	os	entes	estatais,	visando	minimizar	

os	 graves	 prejuízos	 enfrentados	 por	 toda	 a	 sociedade	 e	 Estado,	 no	 caso	 de	

reconhecimento	de	Estado	de	Calamidade	Pública.	

Além	 das	 medidas	 já	 existentes	 na	 lei,	 o	 Governo	 Federal	 propôs	 ao	

Congresso	Nacional	algumas	alterações,	sendo	uma	delas	o	congelamento	salarial	

do	servidor	público	pelo	prazo	de	18	(dezoito)	meses,	como	condição	para	que	a	

União	repassasse	apoio	financeiro	aos	Estados	e	Municípios.	

O	projeto	de	lei	teve	início	na	Câmara	dos	Deputados,	após	sua	aprovação	

fora	encaminhada	para	o	Senado	Federal,	sendo	aprovada	no	dia	02/05/2020,	na	

votação	 do	 substitutivo	 aos	 Projetos	 de	 Lei	 Complementar	 (PLPs)	 149/2019	 e	

39/2020.	O	texto	estabelece	a	compensação	a	estados	e	municípios	pela	perda	de	

arrecadação	 provocada	 pela	 pandemia	 de	 COVID-19	 (novo	 coronavírus),	

denominado	como	Programa	Federativo	de	Enfrentamento	ao	Corona	Vírus,	o	qual	

repassará	o	valor	de	aproximadamente	R$	60	bilhões	a	estados	e	municípios.	

Após	 a	 aprovação	 do	 Senado	 Federal,	 houve	 nova	 alteração	 no	 dia	

05/05/2020	 pela	 Câmara	 dos	 Deputados,	 com	 inserções	 de	 emendas,	 sendo	

encaminhado	para	nova	apreciação	do	Senado	Federal,	o	qual	aprovou	por	80	votos	

a	0,	por	fim,	encaminhado	para	sanção	presidencial.	

	

																																																													
1	Decreto	Legislativo	nº	620	de	20	de	Março	de	2020,	encaminhado	pelo	Governador	
do	Estado	através	da	mensagem	07/2020,	de	19	de	março	de	2020,	com	efeitos	até	
31	de	dezembro	de	2020.	
2	Art.	65.	Na	ocorrência	de	calamidade	pública	reconhecida	pelo	Congresso	Nacional,	
no	 caso	 da	 União,	 ou	 pelas	 Assembléias	 Legislativas,	 na	 hipótese	 dos	 Estados	 e	
Municípios,	enquanto	perdurar	a	situação:	
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2) DA	LEI	DE	RESPONSABILIDADE	FISCAL	

Prima	 facie,	 antes	 de	 adentrar	 ao	 tema	 objeto	 de	 análise,	 importante	

compreender	o	que	seria	a	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	e	suas	implicações	legais	

no	que	se	refere	ao	ESTADO	DE	CALAMIDADE	PÚBLICA.	

A) Natureza	Jurídica	da	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	

	

A	 própria	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal	 disciplina	 o	 seu	 principal	

objetivo,	artigo	1º,	in	verbis:	

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.	
§	 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.	
	
	§	 2o	 As	 disposições	 desta	 Lei	 Complementar	 obrigam	 a	
União,	os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios.	(grifei)	

	

Realizando-se	uma	digressão	histórica	e	sistêmica	acerca	do	cenário	da	

política	brasileira,	 surgiu	grande	preocupação	com	a	gestão	pública	das	 finanças,	

anteriormente,	 pois	 inexistiam	 mecanismos	 legais	 que	 visassem	 controlar	 e	

responsabilizar	 o	 gestor	 público	 pela	 má	 utilização	 de	 recursos,	 sendo	 um	 dos	

motivos	 que	 fundamentaram	 a	 edição	 da	 Lei	 Complementar	 n	 101/2000	 de	

aplicabilidade	Nacional.	



	
Complementando,	explicou	Romualdo	Flávio	Dropa3:	

Esta	lei,	longe	de	ser	apenas	“mais	uma”	no	rol	da	legislação	
brasileira	veio	para	organizar	o	País	e	trazer-lhe	um	caráter	
de	eficiência	e	seriedade	que	a	sociedade	brasileira	há	muito	
almeja.	A	partir	dela,	todos	os	agentes	públicos	assumem	um	
compromisso	para	com	o	orçamento	e	com	metas,	que	devem	
ser	 apresentadas	 e	 aprovadas	 pelo	 respectivo	 Poder	
Legislativo.	

	

Assim,	 a	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal	 a	 partir	 de	 sua	 vigência,	 traz	

melhoramentos	na	moralidade	administrativa,	 sendo	 imputado	ao	gestor	público	

que	a	descumprir,	crime	de	responsabilidade	e	improbidade	administrativa.	

b)	Da	Base	Constitucional	

A	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal	 fora	 editada,	 para	 cumprir	 com	 a	

determinação	estabelecida	no	art.	163	da	Constituição	Federal,	in	verbis:	

Art.	163.	Lei	complementar	disporá	sobre:	

I	–	finanças	públicas;	[...]	

V	–	fiscalização	financeira	da	administração	pública	direta	e	
indireta;	(Redação	dada	pela	Emenda	Constitucional	nº	40,	de	
2003)	

	

A	Constituição	Federal	outorgou	para	o	legislador	infraconstitucional	a	

responsabilidade	 em	 editar	 norma,	 via	 lei	 complementar,	 com	 a	 finalidade	 de	

regulamentar	e	fiscalizar	as	finanças	públicas.	

Outrossim,	estabeleceu	no	art.	169	da	Constituição	Federal,	necessidade	

de	legislação	complementar	estabelecer	limites	das	despesas	com	pessoal:	

Art.	169.	A	despesa	com	pessoal	ativo	e	inativo	da	União,	dos	
Estados,	 do	 Distrito	 Federal	 e	 dos	 Municípios	 não	 poderá	
exceder	os	limites	estabelecidos	em	lei	complementar.	

	

																																																													
3	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal.	 Disponível	 em	 <	
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/lei-de-
responsabilidade-fiscal/>	Acesso	em	06	de	maio	de	2020.	



	
Nesse	 sentido	 a	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal	 estabelece	 limites	 aos	

entes	 públicos	 na	 distribuição	 de	 gastos	 com	 os	 proventos	 de	 seus	 servidores	

públicos.	

O	 caráter	 complementar	da	 lei	 criou	 condições	para	 a	 implantação	de	

uma	nova	cultura	gerencial	na	gestão	dos	recursos	públicos	e	é	considerada	como	

um	grande	e	revolucionário	avanço	para	o	aprimoramento	das	finanças	públicas	do	

país,	auxiliando	o	governo	na	administração	dos	recursos	e	do	patrimônio	público	

de	forma	transparente	e	sem	artifícios,	abusos	e	imoralidades.4	

Ante	a	isso,	constata-se	que	é	constitucional	a	limitação	de	despesas	com	

pessoal	por	meio	de	Lei	Complementar,	com	respaldo	no	artigo	169	da	Constituição	

Federal	acima	expostos.	

	

3) DO	ESTADO	DE	CALAMIDADE	PÚBLICA	E	 SUAS	 IMPLICAÇÕES	NA	LEI	DE	

RESPONSABILIDADE	FISCAL	

A	própria	legislação	brasileira	estabelece	o	conceito	do	que	seria	Estado	

de	Calamidade	Pública,	DECRETO	Nº	7.257,	DE	4	DE	AGOSTO	DE	2010	in	verbis:	

Art.	2o		[...]	
IV	 -	 estado	 de	 calamidade	 pública:	 situação	 anormal,	
provocada	 por	 desastres,	 causando	 danos	 e	 prejuízos	 que	
impliquem	o	comprometimento	substancial	da	capacidade	de	
resposta	do	poder	público	do	ente	atingido;	

	

Complementando,	ao	consultar	o	dicionário5	conceitua	calamidade	como	

ns.	f.,	desgraça	pública;	grande	infortúnio;	catástrofe.	

																																																													
4	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal.	 Disponível	 em	 <	
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/lei-de-
responsabilidade-fiscal/>	Acesso	em	06	de	maio	de	2020.	
5	https://www.dicionarioinformal.com.br/calamidade/	



	
Pela	 conjectura	 atual,	 vivencia-se	 uma	 situação	 de	 emergência	 em	

decorrência	da	pandemia	engendrada	pela	expansão	mundial	do	vírus	Corona	Vírus	

Sars-SoV2,	inclusive,	declarada	pela	Organização	Mundial	da	Saúde6.	

Por	conta	do	grave	impacto	na	normalidade	da	sociedade	brasileira,	bem	

como	das	instituições,	o	ordenamento	jurídico	dispõe	de	mecanismos	legais	a	fim	de	

enfrentar	os	desafios	para	superação	da	crise.	

Nesse	sentido	disciplina	a	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	em	seu	artigo	

65,	in	verbis:	

Art.	 65.	 Na	 ocorrência	 de	 calamidade	 pública	 reconhecida	
pelo	 Congresso	 Nacional,	 no	 caso	 da	 União,	 ou	 pelas	
Assembléias	 Legislativas,	 na	 hipótese	 dos	 Estados	 e	
Municípios,	enquanto	perdurar	a	situação:	

	

Para	 que	 os	 entes	 da	 federação	 possam	 usufruir	 das	 benesses	 legais	

instituídas	 pela	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal,	 necessário	 declarar	 Estado	 de	

Calamidade	 Pública,	 o	 que	 fez	 o	 Governo	 Federal,	 bem	 como	 o	 Estado	 de	 Mato	

Grosso	do	Sul,	por	meio	de	Decreto	Legislativo.	

Com	 o	 reconhecimento,	 a	 legislação	 acima	 referida,	 permite	 adoção,	

pelas	 circunstâncias	 excepcionais,	 de	 se	 afastar	 temporariamente	 algumas	 das	

exigências,	sobretudo	limitações	para	os	gastos	e	endividamento.	

No	que	se	refere	objetivamente	a	questão	salarial	do	servidor	público,	a	

alteração	 promovida	 pelo	 Congresso	Nacional,	 insere	 novas	 disposições	 à	 Lei	 de	

Responsabilidade	Fiscal.	

Observa-se	 que	 o	 PLP	 39/2020,	 aprovado	 no	 Senado	 Federal,	 inseriu	

novas	 deposições	 ao	 artigo	 65	 da	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal,	 dentre	 outras	

disposições,	promovendo	medidas	de	contenção	de	despesas	até	31	de	dezembro	de	

2021,	 vedando	 reajustes	 salariais	 ou	 de	 qualquer	 outro	 benefício	 aos	 servidores	

																																																													
6	https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881	
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públicos,	bem	como	contratação	de	pessoal,	exceto	para	repor	cargos	em	vacância,	

até	o	final	do	próximo	ano,	normativo	abaixo:	

	

	

Quando	 retornou	 para	 a	 Câmara	 dos	 Deputados,	 seguindo	 o	 rito	 do	

processo	 legislativo,	 houve	 a	 inserção	 de	 algumas	 carreiras	 nas	 quais	 essas	

limitações	não	seriam	limitadas,	disciplinadas	pelo	§6º,	abaixo:	

§	6º	O	disposto	nos	incisos	I	e	IX	do	caput	deste	artigo	não	se	aplica	

aos	servidores	públicos	civis	e	militares	mencionados	nos	arts.	142	e	

144	da	Constituição	Federal,	inclusive	policiais	legislativos,	técnicos	

e	peritos	criminais,	aos	agentes	socioeducativos,	aos	profissionais	de	

limpeza	 urbana	 e	 de	 assistência	 social,	 aos	 trabalhadores	 da	

educação	pública	e	aos	profissionais	de	saúde	da	União,	dos	Estados,	

do	 Distrito	 Federal	 e	 dos	 Municípios,	 e	 fica	 proibido	 o	 uso	 dos	

recursos	da	União	transferidos	a	Estados	e	Municípios,	nos	termos	

desta	 Lei	 Complementar,	 para	 concessão	 de	 aumento	 de	

remuneração	de	pessoal	a	qualquer	título.”	
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Com	a	nova	 redação	proposta,	 ficam	 fora	da	vedação	da	 concessão	de	

aumento,	 reajuste	 ou	 outros	 benefícios,	 os	 trabalhadores	 da	 educação	 pública,	

situação	em	que	se	insere	os	docentes	da	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	do	

Sul.	

Portanto,	 apesar	das	alterações	 realizadas	na	Lei	de	Responsabilidade	

Fiscal,	pelo	texto	final	aprovado,	os	servidores	da	educação	pública,	em	específico,	

os	docentes	da	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	do	Sul	não	serão	afetados	pela	

legislação.	

Destaca-se	 que,	 mesmo	 que	 o	 texto	 não	 excepcionasse	 determinadas	

classes	de	servidores	do	congelamento	salarial,	em	uma	análise	sistêmica	acerca	das	

disposições	previstas	na	nova	legislação	complementar,	em	relação	aos	servidores	

públicos	 vinculados	 ao	 Poder	 Executivo,	 não	 se	 observa	 nenhuma	 falha	

constitucional	na	formalidade	da	proposição	legislativa.		

Em	relação	à	adequação	da	espécie	normativa,	também	não	se	visualiza	

qualquer	inconstitucionalidade,	vez	que	se	pretende	promover	alterações	de	uma	

lei	complementar	em	vigor,	por	meio	de	lei	da	mesma	espécie,	com	respaldo	no	rol	

de	competências	constitucionais	da	União,	art.	163	e	169	da	Constituição	Federal.	

	

4) DO	 REAJUSTE	 OBRIGATÓRIO:	 ART.	 37,	 INCISO	 X	 DA	 CONSTITUIÇÃO	

FEDERAL	

	

Ultrapassada	 essa	 análise	 preliminar,	 faz-se	 necessário	 abordar	 outro	

tema	inerente	à	previsão	constitucional	sobre	revisão	geral	anual	da	remuneração	

do	 servidor	 público,	 o	 qual,	 inclusive,	 recentemente	 fora	 julgado	 pelo	 Supremo	

Tribunal	Federal,	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;									(Redação	dada	
pela	Emenda	Constitucional	nº	19,	de	1998)			
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Tal	 redação	 foi	 inserida	 pela	 Emenda	 Constitucional	 n.	 19	 de	 1998,	

determinou	uma	garantia	ao	servidor	público	em	relação	à	possibilidade	de	uma	

revisão	anual	sobre	sua	remuneração.	

Deve-se	diferenciar	a	revisão	salarial	do	reajuste,	como	bem	assevera	a	

Ministra	do	Supremo	Tribunal	Federal,	Carmen	Lúcia	Rocha:	

A	revisão	distingue-se	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	
dever	 guardar	 correspondência	 com	 o	 ganho	 do	 agente	
público.	
Revê-se	 a	 remuneração	para	 fazer	 a	 releitura	 financeira	do	
seu	valor	 intrínseco,	 enquanto	 se	 reajusta	para	modificar	o	
vencimento,	 subsídio	 ou	 outra	 espécie	 remuneratória	 ao	
valor	 extrínseco	 correspondente	 ao	 padrão	 devido	 pelo	
exercício	do	cargo,	função	ou	emprego.	Pela	revisão	se	corrige	
o	valor	monetário	que	corresponde	ao	valor	remuneratório	
adotado,	 enquanto	 pelo	 reajuste	 se	 modifica	 o	 valor	
considerado	 devido	 pela	 modificação	 do	 próprio	 padrão	
quantificado.	
Como	 a	 revisão	 não	 importa	 em	 aumento	 mas	 em	
manutenção	do	valor	monetário	correspondente	ao	quantum	
devido,	 fixou-se	 a	 sua	 característica	 de	 generalidade,	 quer	
dizer,	atingindo	todo	o	universo	de	servidores	públicos.7	

	

Ante	 aos	 esclarecimentos,	 o	 que	 a	 Constituição	 Federal	 pretendia	 ao	

inserir	 essa	 garantia,	 seria	 a	 manutenção	 do	 poder	 de	 compra	 dos	 servidores	

públicos	e	não	um	aumento	salarial	anual.	

Em	diversos	entes	federativos	a	realidade	é	que	o	Poder	Executivo	deixa	

de	encaminhar	projetos	de	lei	para	a	revisão	anual	da	remuneração	dos	servidores	

públicos,	 razão	 essa	 que	motivou	 propositura	 de	 ação	 judicial	 no	 Estado	 de	 São	

Paulo,	questionando	a	omissão	do	Poder	Executivo	Estadual	(Governador),	por	não	

ter	encaminhado	por	diversos	anos	projeto	de	lei	para	viabilizar	revisão	anual	dos	

vencimentos	dos	servidores	públicos	estaduais,	como	determina	o	inciso	X	do	artigo	

37	da	Carta	da	República.	

																																																													
7	ROCHA,	Cármen	Lúcia	Antunes.	Princípios	constitucionais	dos	servidores	públicos.	
São	Paulo:	Saraiva,	1999.	p.	323-325,	
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O	processo	acima	chegou	para	análise	do	Supremo	Tribunal	Federal,	e	

em	 virtude	 da	 seriedade	 do	 tema,	 declarou	 que	 se	 tratava	 de	 um	 assunto	 com	

repercussão	geral,	qual	seja,	o	que	fosse	decidido	no	processo,	teria	aplicabilidade	

em	todos	os	entes	do	setor	público,	seja	servidor	da	União,	Estados,	Distrito	Federal	

e	Municípios,	 em	alusão	 ao	 referido	 artigo	da	Constituição	Federal,	 prolatando	 a	

seguinte	decisão:	

	

Ementa:	 DIREITO	 CONSTITUCIONAL	 E	 ADMINISTRATIVO.	
RECURSO	 EXTRAORDINÁRIO.	 REPERCUSSÃO	 GERAL.	
INEXISTÊNCIA	 DE	 LEI	 PARA	 REVISÃO	 GERAL	 ANUAL	 DAS	
REMUNERAÇÕES	 DOS	 SERVIDORES	 PÚBLICOS.	 AUSÊNCIA	
DE	DIREITO	A	INDENIZAÇÃO.	
1.	 Recurso	 extraordinário,	 com	 repercussão	 geral	
reconhecida,	 contra	 acórdão	 do	 TJ/SP	 que	 assentara	 a	
inexistência	de	direito	à	indenização	por	omissão	do	Chefe	do	
Poder	Executivo	estadual	quanto	ao	envio	de	projeto	de	 lei	
para	a	revisão	geral	anual	das	remunerações	dos	respectivos	
servidores	públicos.	
2.	O	art.	37,	X,	da	CF/1988	não	estabelece	um	dever	específico	
de	que	a	remuneração	dos	servidores	seja	objeto	de	aumentos	
anuais,	 menos	 ainda	 em	 percentual	 que	 corresponda,	
obrigatoriamente,	 à	 inflação	 apurada	 no	 período.	 Isso	 não	
significa,	 porém,	 que	 a	 norma	 constitucional	 não	 tenha	
eficácia.	Ela	impõe	ao	Chefe	do	Poder	Executivo	o	dever	de	se	
pronunciar,	 anualmente	 e	 de	 forma	 fundamentada,	 sobre	 a	
conveniência	e	possibilidade	de	reajuste	ao	funcionalismo.	
3.	Recurso	extraordinário	a	que	se	nega	provimento,	com	a	
fixação	da	seguinte	tese:	“O	não	encaminhamento	de	projeto	
de	 lei	 de	 revisão	 anual	 dos	 vencimentos	 dos	 servidores	
públicos,	previsto	no	inciso	X	do	art.	37	da	CF/1988,	não	gera	
direito	subjetivo	a	 indenização.	Deve	o	Poder	Executivo,	no	
entanto,	 pronunciar-se	 de	 forma	 fundamentada	 acerca	 das	
razões	pelas	quais	não	propôs	a	revisão”.	(RE	565089	/	SP,	
Rel.	 Ministro	 Marco	 Aurélio,	 Decisão	 em	 25/09/2019,	 DJE	
28/04/2020	 -	 ATA	Nº	 56/2020.	 DJE	 nº	 102,	 divulgado	 em	
27/04/2020)	

	

Observa-se	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	fez	uma	nova	interpretação	

do	que	seria	revisão	geral	anual,	deixando	a	interpretação	literal	do	artigo	de	lado	e	

realizando	uma	análise	ampla	do	tema,	tendo	como	fundamentos	os	pontos	lançados	

pelo	voto	do	Ministro	Luís	Roberto	Barroso:	
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Em	 primeiro	 lugar,	 ainda	 na	 fase	 de	 delimitação	 das	 interpretações	
possíveis,	 penso	 que	 o	 termo	 "revisão"	 não	 significa	 necessariamente	
modificação.	 Embora	 essa	 leitura	 seja	 válida,	 é	 igualmente	 possível	
entender	 que	 o	 dispositivo	 exige	 uma	 avaliação	 anual,	 que	 poderá	
resultar	ou	não	em	concessão	de	aumento.	
Em	segundo	 lugar,	 ingressando	no	plano	da	 interpretação	sistemática,	
considero	que	o	art.	37,	inciso	X,	deve	ser	interpretado	em	conjunto	com	
outros	dispositivos	que	se	distanciam	da	lógica	de	reajustes	automáticos	
e,	mesmo	de	forma	mais	geral,	da	lógica	da	indexação	econômica.	É	o	caso	
do	art.	7o,	inciso	IV,	que	estabelece	a	garantia	do	salário	mínimo	e	veda	a	
sua	 vinculação	para	qualquer	 fim,	 e	 do	 art.	 37,	 inciso	XIII,	 que	 veda	 a	
vinculação	entre	cargos	e	funções	para	efeitos	remuneratórios.	
Em	 terceiro	 lugar,	 e	 para	 mim	 mais	 importante	 ainda,	 Presidente,	
repetindo	 o	 entendimento	 que	 já	 externei	 em	 Plenário,	 entendo	 que	
merece	temperamento	a	ideia	de	que	a	adoção	de	um	índice	em	qualquer	
medida	 inferior	 à	 inflação	 de	 determinado	 período	 importaria	
automaticamente	degradação	do	direito	de	propriedade.	Como	se	sabe,	
esse	tipo	de	pretensão	a	uma	radical	intangibilidade	monetária	é	muito	
mais	uma	peculiaridade	do	Brasil,	 do	que	uma	exigência	 associada	 ao	
núcleo	do	referido	direito.	Com	efeito,	embora	compreensível	à	 luz	do	
histórico	 inflacionário	 do	 País,	 essa	 pretensão	 não	 encontra	 paralelo	
relevante	 no	 direito	 comparado,	 inclusive	 por	 conta	 do	 seu	 efeito	
colateral	 de	 retroalimentação	 do	 processo	 inflacionário.	 Em	 outras	
palavras,	a	 indexação	pode	ser	gerada	pelo	 impulso	 legítimo	de	tentar	
neutralizar	o	fenômeno	inflacionário,	mas	tem	o	efeito	quase	inevitável	
de	aumentar	a	sua	intensidade	e	gerar	um	círculo	vicioso	cujos	efeitos	o	
país	já	experimentou	com	particular	intensidade.	[...]	
Por	fim,	em	quarto	lugar,	penso	que	não	se	pode	ignorar	a	necessidade	
de	que	os	reajustes	sejam	condicionados	às	circunstâncias	econômicas	
de	cada	momento.	Isso	significa	que	podem	deixar	de	ocorrer	em	alguns	
anos	 e	 que,	 em	 outros,	 podem	 vir	 a	 ser	 concedidos	 em	 percentual	
superior	 à	 inflação	 do	 período,	 assim	 como	 são	 possíveis	 as	
reestruturações	financeiras	das	carreiras	que	modificam	amplamente	as	
respectivas	lógicas	remuneratórias.	
	

Portanto,	 para	 sedimentar	 o	 julgado	 acima	 inserido,	 sendo	 esse	 o	

entendimento	atual	sobre	a	matéria	da	Suprema	Corte	Brasileira,	foram	apontados	

4	pontos	principais	para	sua	interpretação,	os	quais	se	sistematizam:	1)	a	previsão	

de	revisão	anual	da	remuneração	seria	uma	determinação	para	que	o	chefe	do	Poder	

Executivo,	 anualmente	 realize	 uma	 análise	 sobre	 a	 necessidade	 e	 possibilidade	

sobre	aumento	salarial;	2)	A	constituição	veda	a	vinculação	de	um	indexador	comum	

para	 determinar	 a	 remuneração	 do	 trabalhador	 brasileiro,	 no	 qual	 se	 incluiu	 o	

servidor	público;	3)	Na	busca	ao	tentar	frear	a	inflação,	ao	conceder	revisão	salarial	

User
Destacar

User
Destacar

User
Destacar

User
Destacar

User
Destacar



	
anual,	 pode-se	 causar	 um	 efeito	 colateral,	 vindo	 à	 acelerar	 ainda	 mais;	 4)	 Há	

necessidade	 de	 analisar	 anualmente	 as	 condições	 econômicas	 e	 inflacionais,	

significando	que	poderá	haver	anos	sem	o	reajuste	e,	em	outros,	com	percentuais	

superiores	à	inflação.	

Além	disso,	concluiu:	

Concluo,	Presidente,	com	a	minha	proposta	específica.	Isso	não	significa,	
porém,	que	eu	deixe	de	atribuir	qualquer	carga	normativa	ao	dispositivo.	
Em	 vez	 disso,	 considero	 que	 o	 art.	 37,	 inciso	 X,	 imponha	 ao	 Chefe	 do	
Poder	 Executivo	 o	 dever	 de	 se	 pronunciar,	 anualmente	 e	 de	 forma	
fundamentada,	sobre	a	conveniência	e	possibilidade	de	reajuste	anual	do	
funcionalismo.	 Ademais,	 caso	 este	 venha	 a	 ser	 efetuado	 para	 a	
atualização	 do	 valor	 real	 dos	 vencimentos,	 o	 dispositivo	 impõe	 que	 o	
percentual	de	aumento	concedido	seja	uniforme.	Esse	é	o	sentido	que	me	
parece	 possível	 de	 ser	 atribuído	 ao	 termo	 "revisão	 anual".	 E	 não	 me	
parece	 que	 esse	 sentido	 seja	 irrelevante.	 Ao	 contrário,	 o	 dever	 de	
encaminhar	 mensagem	 ao	 Poder	 Legislativo	 obrigaria	 o	 Chefe	 do	
Executivo	a	tomar	posição	explícita	na	matéria,	expondo	os	fundamentos	
pelos	 quais	 propõe	 determinado	 reajuste	 ou	 deixa	 de	 fazê-lo.	 Isso	
aumentaria	 o	 custo	 político	 da	 inércia	 e	 fomentaria	 o	 controle	 social	
quanto	a	eventuais	abusos.	Isso	é	mais	protetivo	aos	servidores	do	que	a	
atual	 jurisprudência	 da	 Corte,	 que	 se	 limita	 a	 declarar	 a	 omissão	
inconstitucional	 e	 a	 sugerir	 nas	 entrelinhas	 que	 haveria	 um	 direito	 a	
reajuste	anual	insuscetível	de	efetivação	jurisdicional.	
	

Ante	 à	 interpretação	 acima	 realizada	 pelo	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	

ficou	estabelecido	que:	a	interpretação	do	art.	37,	inciso	X	da	Constituição	Federal	é	

a	 de	 que	 o	 Poder	 Executivo,	 em	 âmbito	 estadual,	 o	 Governador	 do	 Estado,	

anualmente,	 deve	 realizar	 uma	 análise	 de	 conveniência	 e	 possibilidade	

(discricionário)	 sobre	 o	 reajuste	 anual	 dos	 servidores	 públicos,	 devendo	

obrigatoriamente	justificar,	em	caso	de	não	realizar	o	reajuste,	os	motivos	pelo	qual	

levaram	a	tomar	a	decisão.	

Conclui-se	 que	 pelo	 que	 ficou	 determinado	 pelo	 Supremo	 Tribunal	

Federal,	 é	 garantido	 ao	 servidor	 público,	 nos	 termos	 do	 art.	 37,	 inciso	 X	 da	

Constituição	Federal,	 que	o	Poder	Executivo	 realize	uma	avaliação	anual	 sobre	 a	

possibilidade	do	Estado	conceder	revisão	sobre	a	remuneração	e,	em	caso	negativo,	

que	pronuncie-se	de	maneira	fundamentada,	sem	assim,	nesse	sentido,	não	haverá	

inconstitucionalidade	no	caso	de	não	concessão	do	reajuste.	
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5) CONCLUSÃO		

O	 Programa	 Federativo	 de	 Enfrentamento	 ao	 Corona	 Vírus	 acima	

delineado,	 com	 propostas	 de	 alteração	 na	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal,	 fora	

aprovado	pelo	Congresso	Nacional	trazendo	alguns	mecanismos	de	enfrentamento	

e	balanceamento	aos	cofres	públicos.	

Uma	 das	 principiais	 preocupações	 para	 o	 servidor	 público	 fora	 a	

imposição	 de	 limitação	 de	 despesas,	 propondo	 o	 congelamento	 salarial	 de	 18	

(dezoito)	meses	para	os	servidores	públicos.	

Pelo	 texto	 final	 aprovado,	 os	 servidores	 da	 educação	 pública,	 em	

específico,	os	docentes	da	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	do	Sul	não	serão	

afetados	pela	legislação,	pois	foram	excepcionados	da	proibição	de	reajustes	em	sua	

remuneração.	

Entretanto,	mesmo	que	o	texto	não	excepcionasse	determinadas	classes	

do	congelamento	salarial,	em	uma	análise	sistêmica	acerca	das	disposições	previstas	

na	nova	legislação	complementar,	confrontando	com	as	disposições	constitucionais,	

não	se	observa	nenhuma	falha	em	sua	formalidade	de	proposição	legislativa,	em	face	

dos	servidores	vinculados	ao	Poder	Executivo.	

Outrossim,	em	relação	à	adequação	da	espécie	normativa,	também	não	

se	 visualiza	 qualquer	 inconstitucionalidade,	 vez	 que	 se	 pretende	 promover	

alterações	de	uma	lei	complementar	em	vigor,	por	meio	de	lei	da	mesma	espécie,	

com	respaldo	no	rol	de	competências	constitucionais	da	União,	art.	163	e	169	da	

Constituição	Federal.	

Noutro	norte,	em	relação	à	previsão	da	revisão	anual	da	remuneração	do	

servidor	público,	prevista	no	art.	37,	inciso	X	da	Constituição	Federal,	houve	nova	

interpretação	do	Supremo	Tribunal	Federal,	ficando	estabelecido	que:	O	art.	37,	X,	

da	 CF/1988	 não	 estabelece	 um	 dever	 específico	 de	 que	 a	 remuneração	 dos	

servidores	 seja	 objeto	 de	 aumentos	 anuais,	 menos	 ainda	 em	 percentual	 que	

corresponda,	obrigatoriamente,	 à	 inflação	apurada	no	período.	 Isso	não	significa,	

porém,	que	a	norma	constitucional	não	tenha	eficácia.	Ela	impõe	ao	Chefe	do	Poder	

Executivo	o	dever	de	se	pronunciar,	anualmente	e	de	forma	fundamentada,	sobre	a	

conveniência	e	possibilidade	de	reajuste	ao	funcionalismo.	

	



	
Destaca-se	que	a	presente	nota	técnica	é	mero	ato	opinativo,	tendo	por	

base	interpretação	das	normas	e	jurisprudências	no	tocante	aos	questionamentos	

propostos.		

	

	
Dourados/MS,	07	de	maio	de	2020.	
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