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Ementa: LC 173/20 VS LC 191/22 

 
 

Parecer Jurídico 

 
 

Trata-se o expediente de parecer jurídico solicitado pela Srª 

Elenice Barcelos de Assis, Gerente de Gestão de Pessoal, lotada na Secretaria 

de Governança Controle e Transparência do Município de Coronel 

Fabriciano/MG, no que tange à aplicação da LC nº 191/22, de 8 de março de 

2022, que por sua vez “Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 

2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 

 
Pois bem. 

Relatados no essencial. Analisados. Opino. 

Sabe-se que vivemos em um período sensível, o momento 

econômico não é favorável, vivemos em intensa crise financeira. Os efeitos da 

COVID-19 para o futuro, notadamente em relação à economia são 

desconhecidos, porém, por certo, nefastos, principalmente para os municípios. 

Para tanto, o Governo Federal editou a Lei Federal no 13.979 em 

de 6 de fevereiro de 2020 e declarou estado de calamidade pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020 - aprovado pelo Congresso Nacional. No âmbito estadual 

não foi diferente, tendo sido decretado emergência pelo Decreto nº 113/2020 

e calamidade pelo Decreto nº 47.891/20, tendo sido seus efeitos prorrogados 

pelo Decreto nº 48.102/2020, em todo o território do Estado, até 30 de junho de 

2021 e outros mais, através de alguns diplomas legais, interferiram diretamente 

na administração municipal. 
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Conste ainda que o e. STF “referendou a medida cautelar 

deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência de 

dispositivos da Lei 13.979/2020 que estabelecem medidas sanitárias de 

combate à pandemia da Covid-19. A decisão, por maioria de votos, se deu 

na sessão virtual encerrada em 5/3, no exame da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6625, ajuizada pela Rede Sustentabilidade”. 

A ADI nº 6625 restou assim ementada: 

“TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONCESSÃO MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À 
CONSTITUIÇÃO PARA CONFERIR SOBREVIDA A MEDIDAS TERAPÊUTICAS E 
PROFILÁTICAS EXCEPCIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 
PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA LEI 13.979/2020 CUJA VIGÊNCIA FINDOU 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RECRUDESCIMENTO DA PANDEMIA COM O 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CEPAS VIRAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.  
I - A Lei 13.979/2020, com o propósito de enfrentar de maneira racional 
e tecnicamente adequada o surto pandêmico, permitiu que as 
autoridades adotassem, no âmbito das respectivas competências, 
determinadas medidas profiláticas e terapêuticas.  
II – Embora a vigência da Lei 13.979/2020, de forma tecnicamente 
imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo 6/2020, que 
decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, 
vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo 
precário e efêmero, a conjectura segundo a qual a verdadeira 
intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas 
profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele 
diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais 
crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes 
era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença.  
III - A prudência - amparada nos princípios da prevenção e da 
precaução, que devem reger as decisões em matéria de saúde pública 
- aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 
continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades 
sanitárias para combater a pandemia.  
IV - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° 
da Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de 
excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas 
nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos 
respectivos parágrafos, incisos e alíneas”.  
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Por este modo de ver as coisas, apesar de duvidosa 

constitucionalidade da LC 173/20 que: “Estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”, uma 

vez que interfere diretamente na organização administrativa do município e no 

sistema remuneratório dos servidores públicos municipais, competências estas 

exclusivas do Chefe do Executivo Municipal1. Destaco que vozes já se somam 

ao entendimento, tal qual a decisão proferida nos autos nº 5034095-

13.2020.8.24.0038/SC, que declarou inconstitucional a norma em comento. 

Para não delongar, o e. STF já declarou a constitucionalidade da norma. 

Infelizmente, vemos que percebemos em um período onde a política está se 

sobrepondo ao jurídico, assim, as decisões podem ter uma conotação política, 

mas não entraremos nesta seara.  

Em tal legislação excepcional o Governo Federal socorreu 

financeiramente os municípios para o enfrentamento a COVID-19, enviando 

dinheiro para a saúde aplicar no combate à pandemia, contudo exigiu uma 

série de contrapartidas e compromissos dos administradores, dentre eles não 

reajustar; conceder vantagens a servidores públicos; não criar cargos que 

impliquem em aumento de despesas, assim está proibido: “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 (art. 8º, VI), além de: “I - conceder, 

 
1 "A locução constitucional 'regime jurídico dos servidores públicos' corresponde ao conjunto de 
normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo 
Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua 
válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes" (STF - ADI no 2364, Tribunal Pleno, unânime, relator Ministro Celso de 
Mello, j. em 17.10.2018).  
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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; 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 docaputdo art. 7º da Constituição 

Federal; IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 

exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-

prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com 

pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem 

qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e 

quaisquer outros fins”.  

Sabe-se que a edição da LC nª 173 “teve o propósito de instituir 

um regime fiscal provisório para o enfrentamento da pandemia ocasionada 

pelo coronavírus. Desse modo, poderia viabilizar o reequilíbrio das finanças 

públicas por meio da suspensão de pagamentos de dívidas, da distribuição de 

recursos para o combate da Covid-19 e da restrição ao crescimento das 

despesas públicas, principalmente aquelas relacionadas à folha de 

pagamento”. 
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Nesse sentido, o atual momento demanda equacionar as 

despesas no sentido de promover o equilíbrio fiscal e das contas públicas, sob 

pena de comprometer o futuro do próprio município que poderá ficar 

desprovido de recursos para sua própria mantença, inclusive, quitar proventos 

dos servidores públicos municipais. 

Para não questionar o óbvio: “Por unanimidade, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência sobre a 

constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020, que 

proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante 

a pandemia da Covid-19. A decisão se deu no Plenário Virtual na análise do 

Recurso Extraordinário (RE) 1311742, com repercussão geral reconhecida 

(Tema 1137)”. (ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525)2. 

Nesse desiderato, por uma razão muito simples e de literalidade 

da LC nº 173/20 e de respeito à decisão proferida pelo e. STF, a lei em foco é 

constitucional e deve ser cumprida. 

É importante frisar que algumas cortes de justiça têm 

“desobedecido” a lei permitido aumento e vantagens nesse período, vide o e. 

TJMG AVISO No 74/PR/2022. Infelizmente ou felizmente, a nós não nos é dado 

a prerrogativa de descumprir a lei, assim prezaremos pela sua literalidade e 

respeito à decisão proferida pelo e. STF quando declarou constitucional a LC 

173/20. 

No cerne da questão, sobreveio a LC nª 191/22, nesta alterou-se 

a LC 173/21, nestes termos: 

 

“Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar nº 173, de 27 
de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

 
2 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464589&ori=1 
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Art. 2º O art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 8º... 
§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos 
servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança 
pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: 
I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados 
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento 
de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados 
durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que 
aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de 
determinado tempo de serviço; 
II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste 
parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período 
especificado; 
III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos 
previstos no inciso I deste parágrafo; 
IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará 
em 1º de janeiro de 2022.” 

 
 

Nesse sentido, o que a lei alterou foi tão somente em relação aos 

servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública, 

permanecendo inalterada em relação aos demais. 

Tal lei desejou fazer justiça aos servidores que estiveram na linha 

de frente ao combate à COVID-19. 

Desta forma, alterou-se o art. 8º, tão em relação a estes, 

permanecendo hígido a LC nº 173, em sua redação original em relação aos 

demais servidores. 

Para não deixar dúvidas, veja o que constou da justificativa do 

PLP 150/2020, que transformou-se na LC nº 191/22: 

“Nessa inteligência, seria plausível, no atual contexto econômico, a 
proibição do pagamento de novos direitos mencionados no inc. IX, do 
art. 8º, adquiridos no período de decretação da Pandemia até 31 de 
dezembro de 2020, o que geraria significativa economia estatual. 
Todavia, não seria adequado que não houvesse o cômputo do período 
aquisitivo desses direitos, mormente para os profissionais da Saúde e da 
Segurança Pública, seja porque estes servidores mantiveram-se e 
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mantem-se no exercício de suas funções, seja porque a vedação da 
contagem afeta seus planos de carreira, influenciando, inclusive, no 
tempo de pedido de aposentaria. 
Sendo a teleologia da norma gerar forte economia para os entes 
estatais que disciplina, proibir tão somente o pagamento nesse período 
para essas categorias que combatem de frente a pandemia, atende à 
finalidade da Lei Complementar, no período em comento, sem 
desnaturar a carreira e os direitos daqueles que ainda, com forte 
abnegação, desenvolvem suas atividades em prol da sociedade”. 
 

Por isso e tudo mais opinamos no sentido do cômputo do período 

de publicação da LC nº 173/20, até 31 de dezembro de 2021, ser 

restabelecido para todos os fins apenas para os servidores públicos civis e 

militares da área de saúde (todos os servidores lotados nesta área) e da 

segurança pública, na forma da redação da LC nº 191/22. 

No mais, em relação aos demais servidores, permanece hígido o 

disposto na LC nº 173/20, na forma do decidido pelo e. STF nas ADIs nº 6442, 

6447, 6450 e 6525, não devendo ser contabilizado, à exceção para 

aposentadoria. 

S.M.J, eis o parecer. 

Coronel Fabriciano/MG, 04 de maio de 2022. 

 
 
 

Denner Franco Reis 
Procurador Geral do Município de  

Coronel Fabriciano/MG  
OAB 104.909 MG 
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