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INTERESSADO: ADUFC. 

ASSUNTO: Trata-se de análise solicitada pela ADUFC acerca dos impactos da aprovação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 186 de 2019 no reajuste da remuneração de 

servidores federais. 

A pergunta de partida é a seguinte: “[...] queria uma análise sobre o congelamento de salários 

por 15 anos”, ou seja: qual o impacto da PEC n° 186 de 2019 nos próximos reajustes da 

remuneração de servidores públicos, no caso específico da ADUFC, servidores públicos 

federais. 

Questões relativas à inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Emenda Constitucional (EC) 

oriunda da PEC n° 186 de 2019 não serão abordadas neste estudo, pois demandam análise 

própria e específica nesse sentido. 

I – DAS QUESTÕES A SEREM ANALISADAS 

Nos subtópicos seguintes, de maneira sucinta e esquematizada, pretende-se 

delinear o regime jurídico da remuneração dos servidores públicos, no que diz respeito aos 

pontos centrais de análise desse parecer, para que as disposições trazidas pela PEC n° 186 de 

2019 sejam melhor compreendidas.  

Assim, optou-se pela utilização de análise expositiva da legislação e, quando 

necessário, do entendimento majoritário da jurisprudência do STF sobre o assunto. Quanto à 

PEC n° 186 de 2019, serão feitos comentários sobre as novas limitações trazidas no que diz 

respeito ao reajuste e à remuneração dos servidores públicos. 

Em âmbito geral, a PEC n° 186 de 2019 deve ser interpretada como uma espécie 

de continuidade do Novo Regime Fiscal (EC n° 95 de 2016), que, juntamente com as várias 

reformas administrativas, previdenciárias e orçamentárias feitas na Constituição Federal, 

notadamente a partir de 1998, tiveram como escopo, sobretudo, a redução de direitos para os 

servidores públicos. Trata-se de uma continuidade, não de um fato isolado, portanto, de um 

movimento de dilapidação da Constituição Federal, no que diz respeito à disciplina do regime 

jurídico aplicável aos servidores públicos. 

I.1 – Das normas referentes ao reajuste da remuneração dos servidores 

públicos federais: limites absolutos mínimo e máximo; limitações 

orçamentárias e demais limitações administrativas ao reajuste de 

remuneração 

Entende-se por remuneração os valores totais recebidos por um servidor público 

como contraprestação pelo seu trabalho. No direito administrativo brasileiro, a remuneração do 

servidor público pode ser dividida em três grandes espécies: 1) subsídio; 2) vencimento e demais 

componentes remuneratórios do vencimento e 3) salário e demais componentes remuneratórios 
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do salário (MEIRELLES et al, 2018, p. 615). Além disso, existem as verbas de natureza 

indenizatória, ou seja aquelas que são recebidas pelos servidores, mas não possuem natureza 

jurídica remuneratória, sendo uma espécie de compensação de despesas realizadas pelo 

servidor, para o correto desenvolvimento de suas atividades. Subsídios são devidos aos agentes 

políticos, membros da magistratura, do ministério público, conselheiros e ministros dos tribunais 

de contas. Salários e demais componentes remuneratórios do salário são devidos aos 

empregados públicos, ou seja a titulares de empregos públicos, regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho, e não a titulares de cargos públicos. 

Sendo este parecer solicitado pela ADUFC, sindicato representativo de servidores 

públicos professores do ensino superior federal, importa analisar as normas aplicáveis aos 

vencimentos e seus demais componentes remuneratórios, uma vez que essa é a espécie 

remuneratória dos professores do magistério público federal.  

I.1.1 – Das disposições da Constituição Federal após a aprovação da EC n° 

19 de 1998 

Após a EC n° 19 de 1998 os vencimentos e demais componentes remuneratórios 

passaram a ter, em âmbito federal, como limites absolutos mínimo o salário mínimo federal (art. 

39, §3° c/c art. 7°, IV, da Constituição Federal) e máximo, estabelecido pela redação do art. 37, 

XI, conferida pela EC n° 41 de 2003, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

Nesse ponto, é importante pontuar que o STF entende que para que o teto 

remuneratório do servidor público seja verificado, deve-se apurar, em separado, cada vínculo 

estatutário, ou seja: se o servidor tiver mais de um vínculo estatutário (na forma permitida pelo 

art. 37, XVI, da Constituição Federal), a remuneração dos dois cargos somadas pode superar o 

vencimento de um ministro do STF. A jurisprudência foi firmada no âmbito do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) n° 602043 e do RE n° 612975. Tal observação é importante para o 

caso, uma vez que dentre as hipóteses de acúmulo de cargos públicos permitidas pela 

constituição destacam-se: dois cargos de professor e um cargo de professor com outro técnico 

ou científico. Dessa forma, a matéria em questão é do interesse dos representados pela ADUFC. 

Assim, em 12 de março de 2021, o limite mínimo dos vencimentos no serviço público é de R$ 

1.039,00 e o limite máximo é de aproximadamente R$ 39,2 mil, aferido individualmente, no caso 

de acúmulo de cargos, para cada cargo acumulado, desde que respeitadas as disposições 

constitucionais sobre o assunto. 

No que diz respeito aos reajustes remuneratórios dos servidores públicos que 

recebem vencimentos, a Constituição Federal, em seu art. 37, X, determina que estes serão 

realizados da seguinte forma: “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; [...]” (grifou-se). 
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Embora a Constituição Federal seja clara que é direito do servidor público a revisão 

geral anual, ou seja a recomposição do poder de compra dos vencimentos, a mesma 

Constituição estabeleceu que esse reajuste tem de ser feito por lei específica. Além disso, o art. 

169, §1°, da Constituição estabelece que, para que haja a revisão da remuneração, é preciso: 

“[...] prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal 

e aos acréscimos dela decorrentes e [...] autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. Dito de 

outro modo: previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA), que traz o orçamento 

anual do ente público e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) daquele exercício 

financeiro. 

Entre o direito subjetivo dos servidores públicos de terem seus vencimentos 

reajustados anualmente e os requisitos objetivos: lei específica, previsão orçamentária e 

autorização na LDO, a jurisprudência do STF tem conferido mais força aos requisitos objetivos. 

Isso ocorre, notadamente, porque o Judiciário não pode obrigar o Legislativo a legislar, nem 

pode obrigar o Executivo a enviar o projeto de lei que trata do reajuste dos servidores ao 

Legislativo (na forma do art. 61, §1°,II, a), da Constituição, projetos de lei que tratem de 

aumento de remuneração de servidores públicos são de iniciativa privativa do Presidente da 

República.  

Entende também o STF que o Judiciário não pode determinar por si só o reajuste 

de servidores públicos, pois estaria invadindo a esfera de atuação dos poderes Executivo e 

Legislativo. Destaca-se também, nesse sentido, o enunciado da súmula vinculante n° 37 do STF, 

que é de observância obrigatória para o Judiciário e para o Executivo e que dispõe o seguinte: 

“Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 

Anualmente, diversos Mandados de Injunção são comumente ajuizados, 

argumentando a mora do Executivo ou do Legislativo em deflagrar o processo de revisão anual 

da remuneração dos servidores. Quando julgados procedentes, no entanto, os Mandados de 

Injunção esbarram no princípio da separação de poderes e possuem, na prática, poucos efeitos 

jurídicos concretos, pois o STF entende que o Judiciário não pode adentrar nas atividades típicas 

dos poderes Executivo e Legislativo. Destacamos dois precedentes recentes ilustrativos da 

jurisprudência do STF: 

O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao 

Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a 

promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores 

públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.  

[RE 843.112, rel. min. Luiz Fux, j. 22-9-2020, P, DJE de 4-11-2020, 

Tema 624.] (grifou-se). 
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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 565.089, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 25-9-2019, P, DJE 

de 28-4-2020, Tema 19] (grifou-se). 

Assim, para fins deste estudo, os primeiros limites a serem observados, no que diz 

respeito ao reajuste da remuneração dos servidores públicos federais são 1) a obrigatoriedade 

de lei específica; 2) a previsão orçamentária e 3) a autorização na LDO. Ressalte-se ainda que 

leis que alterem a remuneração do servidor público e as leis do ciclo orçamentário são todas de 

iniciativa do chefe do Poder Executivo. 

I.1.2 – Das disposições da Lei Complementar n° 101 de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) 

 

Logo após a promulgação da EC n° 19 de 1998, foi promulgada a Lei 

Complementar n° 101 de 200, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

regulamentou o art. 163, o art. 165, §9° e o art. 169 da Constituição Federal. Essa lei criou mais 

restrições, no que diz respeito à realização de reajustes de remuneração, no âmbito do serviço 

público. 

Os arts 19, I c/c 20, I, c), da Lei Complementar trazem a seguinte regra: a despesa 

total com pessoal do Poder Executivo da União não pode superar 40,9% da despesa 

corrente do ente federado. De acordo com o art. 1°, §6°, da Lei Federal n° 12.772 de 2012, 

com redação dada pela Lei n° 12.863 de 2013, os cargos efetivos das carreiras ou cargos 

isolados do magistério público federal superior são vinculados ou ao Ministério da Educação ou 

ao Ministério da Defesa, ambos órgãos do Poder Executivo federal, ou seja se vinculam aos 

limites de despesas fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal para o Executivo federal. 

Os elementos das despesas correntes estão presentes em diversos dispositivos da 

Lei Federal n° 4.320 de 1964. A definição de “despesa corrente”, por sua vez, encontra-se na 

Portaria Interministerial n° 163 de 04 de maio de 2001, do então Secretário do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Despesas correntes são “[...] todas as despesas que não contribuem, 

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital”. Despesas correntes, portanto, 

são aquelas que não contribuem para a introdução de um ativo no patrimônio do ente 

público (ZANCHIM, 2019, p. 77). 

Uma das espécies de despesa corrente é a despesa total com pessoal. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em seu art. 18, traz definição expressa para “despesa total com 

pessoal”:  
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[...] entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos 

gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 

fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas 

e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 

sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 

previdência (grifou-se). 

Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a relação entre despesa total 

com pessoal e despesas correntes não pode superar 40,9%. Ressalvam-se, porém, alguns tipos 

de despesa que não devem entrar no cálculo para o estabelecimento dos limites legais (art. 19, 

§1° da Lei Complementar n° 101 de 2000, com redação dada pela Lei Complementar n° 178 de 

2021). Para evitar que essa relação supere esse limite, a lei complementar traz as sanções 

previstas no seu art. 22. Destacamos o dispositivo legal: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 

arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.  

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 

órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:  

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a 

revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 

a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria 

ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 

§ 6° do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

[...] (grifou-se). 
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Embora a lei complementar faça ressalva ao direito dos servidores públicos de ter a 

sua remuneração reajustada anualmente, os gestores, caso superem os limites estabelecidos na 

lei, estão obrigados a reduzir despesas até se adequarem ao que foi estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para não se submeterem às sanções do art. 22 da lei e, caso superem 

os limites do art. 20, não serem obrigados a tomarem as medidas estabelecidas no art. 23 da 

mesma lei e no art. 169, §3° e §4° da Constituição Federal. Dessa forma, é possível afirmar que 

o limite estabelecido no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é mais um requisito a ser 

observado pelo gestor público, quando da realização do reajuste de remuneração dos servidores 

públicos. 

Sendo a remuneração do servidor reajustada somente mediante lei de iniciativa do 

Chefe do Executivo e sendo a jurisprudência do STF no sentido de ser ao Poder Judiciário 

vedado obrigar o Executivo a deflagrar o processo legislativo de reajuste, bem como vedado 

obrigar o Legislativo a aprovar a lei em questão, observa-se que, via de regra, os gestores 

públicos só deflagram o processo de revisão da remuneração dos servidores, quando a relação 

despesa total com pessoal/despesas correntes não supera 95% dos limites estabelecidos pelo 

art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite total para o Poder Executivo da União da 

relação despesa total com pessoal/despesas correntes é de 40,9%. 95% de 40,9% é 

aproximadamente 38,85%. Portanto, se a relação despesa total com pessoal/despesas correntes 

do Poder Executivo da União superar 38,85%, observa-se a incidência na regra do art. 22, 

parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse cenário, o ente federado fica na 

prática impedido de conceder reajustes aos servidores públicos federais vinculados ao Poder 

Executivo, o que, por sua vez, inclui os professores. 

I.1.3 – Das disposições da Constituição Federal após a aprovação da EC n° 

95 de 2016 (Novo Regime Fiscal) 

 

Em 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 95, que criou o chamado 

“Novo Regime Fiscal”. A emenda em questão incluiu os artigos 106 a 114 no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). As disposições principais para o presente 

parecer são aquelas presentes nos arts 106, 107 e 109 do ADCT.  

Os arts 106 e 107 estabelecem que por 20 exercícios financeiros, a partir de 2016, 

ou seja, por 20 anos a partir de 2016, fica estabelecido como limite para as despesas primárias 

do Poder Público as despesas primárias do exercício financeiro anterior corrigidas pelo índice de 

correção monetária Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, as despesas primárias do Poder 

Público ficam “congeladas” a partir de 2016. A partir de 2016, as despesas primárias só podem 

aumentar até o limite das despesas primárias do exercício financeiro corrigidas pelo IPCA. 

Sobre receitas e despesas primárias, vejamos o que pontua Weder de Oliveira: 

Segundo o Poder Executivo Federal, as receitas financeiras são 

aquelas ‘que não alteram o endividamento líquido do setor público não 
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financeiro no exercício correspondente, visto que criam uma obrigação 

ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor 

privado interno e/ou externo’. As despesas financeiras, por sua 

natureza são despesas com o serviço da dívida (juros e encargos) e 

sua amortização. Da referida metodologia extraem-se outras despesas 

classificáveis como financeiras: (1) aquisição de título de capital já 

integralizado (ou, em outros termos, ações de empresas já 

constituídas); (2) despesas com concessão de empréstimos. As 

receitas e despesas primárias são apuradas por exclusão, isto é, 

apuram-se as despesas totais e dos respectivos montantes 

excluem-se receitas e despesas financeiras. O resultado primário 

corresponde à diferença entre receitas e despesas primárias 

(grifou-se) (OLIVEIRA, 2015, p. 84 – 85). 

Importante ressaltar que despesas correntes e despesas primárias são conceitos 

diferentes, relacionados com metodologias diferentes de análise das finanças, não obstante 

sejam conceitos correlatos. Nesse sentido, destaca-se que o art. 167, III, veda, salvo autorização 

legislativa, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de 

capital. Dito de outro modo, tem-se que as despesas financeiras não podem superar o montante 

das despesas relacionadas com a formação ou a aquisição de bens de capital.  

A despesa total com pessoal faz parte das despesas correntes e, portanto, não 

estão relacionadas com a aquisição de bens de capital. Dessa forma, conclui-se que a 

despesa total com pessoal está limitada pelas regras estabelecidas pelo Novo Regime 

Fiscal. Nesse sentido é a disposição expressa do art. 109 do ADCT: 

Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, 

aplicam-se, até o final do exercício de retorno das despesas aos 

respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos 

incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de 

outras medidas, as seguintes vedações: 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 

ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de 

órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto 

dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional; 

[...] (grifou-se). 

Concluindo esta seção, portanto, é possível afirmar que, além dos limites já 

estabelecidos anteriormente, que o Novo Regime Fiscal submeteu o reajuste de remuneração 

dos servidores públicos à observância do limite das despesas primárias do Poder Público e 

demais instituições previstas no art. 107 do ADCT, corrigidas pelo IPCA, a partir do exercício 
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financeiro de 2016, “congelando” o aumento das despesas primárias, salvo pela correção 

monetária. Ressalte-se, por fim, que o STF ainda não analisou o mérito da constitucionalidade 

ou da inconstitucionalidade da EC n° 95 de 2016. 

I.2 – Das mudanças propostas pela PEC n° 186 de 2019 quanto ao reajuste de 

servidores públicos federais 

 

A PEC n° 186 de 2019 foi colocada como condição para a aprovação de novas 

parcelas de pagamento do auxílio emergencial. Não obstante, a PEC, na verdade, aprofunda o 

Novo Regime Fiscal, trazido pela EC n° 95 de 2016, criando novas restrições fiscais e reduzindo 

direitos de servidores públicos não apenas durante períodos de calamidade pública. 

O texto aprovado foi a emenda n° 194 substitutiva ao texto original da PEC n° 186 

de 2019. As análises adiante realizadas foram feitas com base no texto disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1970644&filename=P

EC+186/2019+%28Fase+1+-+CD%29. Acesso em 12 de março de 2021. 

I.2.1 – Do aprofundamento do Novo Regime Fiscal (novo art. 109 do ADCT) 

O art. 2° do texto substitutivo ao texto original da PEC n° 186 de 2019 trouxe nova 

redação para o art. 109 do ADCT. Abaixo, faz-se um pequeno quadro comparativo: 

Art. 109 do ADCT: redação dada pela EC n° 

95 de 2016 

Art. 109 do ADCT: redação dada pelo art. 2° 

do texto substitutivo ao texto original da 

PEC n° 186 de 2019, ainda a ser publicado 

Art. 109. No caso de descumprimento de limite 

individualizado, aplicam-se, até o final do 

exercício de retorno das despesas aos 

respectivos limites, ao Poder Executivo ou a 

órgão elencado nos incisos II a V do caput do 

art. 107 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias que o descumpriu, 

sem prejuízo de outras medidas, as seguintes 

vedações:  

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração de membros de Poder ou de 

órgão, de servidores e empregados públicos e 

militares, exceto dos derivados de sentença 

judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal decorrente de atos 

anteriores à entrada em vigor desta Emenda 

Art. 109. Se verificado, na aprovação da lei 

orçamentária, que, no âmbito das despesas 

sujeitas aos limites do art. 107 deste Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a 

proporção da despesa obrigatória primária 

em relação à despesa primária total foi 

superior a 95% (noventa e cinco por cento), 

aplicam-se ao respectivo Poder ou órgão, 

até o final do exercício a que se refere a lei 

orçamentária, sem prejuízo de outras 

medidas, as seguintes vedações:  

I – concessão, a qualquer título, de 

vantagem, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração de membros de Poder ou 

de órgão, de servidores e empregados 

públicos e de militares, exceto dos derivados 

de sentença judicial transitada em julgado ou 

de determinação legal anterior ao início da 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1970644&filename=PEC+186/2019+%28Fase+1+-+CD%29
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1970644&filename=PEC+186/2019+%28Fase+1+-+CD%29
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Constitucional;  

[...] 

aplicação das medidas de que trata este 

artigo; 

[...] (grifou-se). 

 

Ou seja, a nova EC a ser publicada além de manter a regra de indexação da 

variação das despesas primárias dos entes elencados no art. 107 do ADCT à inflação calculada 

pelo IPCA criou uma nova regra: a relação entre as despesas obrigatórias primárias e as 

despesas primárias totais não deve superar 95%, sob pena de vedação à concessão de reajuste 

remuneratório, aumentos, adequações remuneratórias e etc., além de outras sanções que no 

momento fogem do escopo deste parecer. 

A regra, portanto, é a seguinte: enquanto durarem os 20 anos do Novo Regime 

Fiscal (até o exercício financeiro de 2036), quando as despesas obrigatórias primárias 

superarem 95% das despesas primárias totais, não poderá reaver reajuste remuneratório dos 

servidores públicos federais. Lembrando que despesas primárias são as despesas de natureza 

NÃO FINANCEIRAS contraídas pelo ente em questão. 

As despesas primárias podem ser divididas entre obrigatórias e discricionárias, 

sendo as despesas primárias totais a soma dos dois tipos de despesas primárias. Via de regra, 

quando se tratam de entes públicos, a maioria da despesa primária é obrigatória e não 

discricionária. No caso do Poder Executivo da União, o Relatório de Avaliação de Receitas e 

Despesas Primárias mais recente disponível (5º bimestre de 2020), traz as seguintes 

informações (disponível em 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:35305 acesso em 12 de 

março de 2021): 

 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:35305
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A relação entre despesas primárias obrigatórias e despesas primárias totais para o 

5° bimestre de 2020 foi de aproximadamente 94,30%, ou seja, em tese, ao término do 5° 

bimestre de 2020, o Poder Executivo da União (se a PEC já estivesse em vigor), não teria 

violado o novo art. 109 do ADCT e poderia realizar, dentre outras medidas, reajustes e aumento 

de remuneração de servidores públicos, desde que respeitados: 1) a reserva legal; 2) a previsão 

orçamentária; 3) a autorização na LDO; 4) o limite aproximado de 38,85%, no âmbito do Poder 

Executivo da União, da relação despesa total com pessoal/despesas correntes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e 5) o teto de gastos (despesas primárias do exercício anterior, 

corrigidas pelo IPCA). 

Ou seja, quando se fala que a remuneração dos servidores públicos ficará sem 

reajuste pelos próximos 15 anos (até o fim previsto do Novo Regime Fiscal), não se está falando 

de uma regra específica aprovada, mas sim de uma suposição de que nos próximos 15 anos a 

relação entre despesas obrigatórias primárias/despesas primárias totais vai se manter em 

patamar superior a 95%. Ressalte-se ainda que, ao contrário da regra específica prevista para 

Estados, Municípios e Distrito Federal (apuram-se, nesse caso, a relação entre despesas 

correntes e receitas correntes dos últimos 12 meses, relação esta que não pode superar também 

95%), a PEC dá a entender que, a partir do momento em que a relação despesas obrigatórias 

primárias/despesas primárias totais atinge o patamar de 95%, “o gatilho” das sanções do ajuste 

fiscal é ativado. Como a apuração da relação é feita, de acordo com o caput do novo art. 109 do 

ADCT, no momento da provação da LOA, possivelmente a intenção do legislador é a de que o 

Legislativo analise o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do bimestre 

anterior à aprovação da LOA.  

I.2.2 – Do Estado de Calamidade Pública Nacional Decretado pelo Legislativo 

por Iniciativa do Presidente da República (arts 167-A; 167-B e 167-G da 

Constituição Federal) 

 

Outra hipótese de suspensão de reajustes remuneratórios de servidores públicos 

federais trazida pelo texto da PEC aprovada é a Declaração de Calamidade Pública Nacional 

por Iniciativa do Presidente da República. Destacamos as novas disposições constitucionais: 

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, Distrito Federal e 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 os seguintes 

mecanismos de ajuste fiscal:  

I – vedação da:  

a) concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 

ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de 
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órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos 

derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que 

trata este artigo; 

[...] 

Art. 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de 

âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa 

privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às 

necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a 

urgência for incompatível com o regime regular, nos termos 

definidos nos arts. 167-C a 167-G. 

[...] 

Art. 167-G. Na hipótese de que trata o art. 167-B, aplicam-se à 

União, até o término da calamidade pública, as vedações e 

suspensões previstas no art. 167-A. 

[...] (grifou-se). 

O Estado de Calamidade Pública é decretado pelo Congresso Nacional por meio de 

decreto legislativo, aprovado por maioria simples em um turno nas duas Casas Legislativas. 

Antes da PEC, não havia na Constituição previsão de decreto legislativo de iniciativa do 

Presidente da República. Decretos legislativos, normalmente, são de iniciativa do próprio 

Legislativo. 

Ressalte-se ainda que o art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal também trata do 

Estado de Calamidade Pública, no entanto, nesse caso o reconhecimento da calamidade pública 

é feito apenas em âmbito legislativo e não necessariamente engloba a totalidade do território 

nacional. Ao nosso ver, portanto, a PEC cria uma espécie diferente de Estado de Calamidade 

Pública, pois exige especificamente iniciativa do Presidente da República e também exige que o 

decreto legislativo abranja todo o território nacional. 

Se o Estado de Calamidade Pública for decretado por iniciativa do legislativo, na 

forma do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as disposições dos artigos 167 - A, 167 – B e 

167 – G não são aplicáveis. Não são aplicáveis também tais disposições se for decretada a 

calamidade pública, mesmo que por iniciativa presidencial, apenas em porção do território 

nacional. Nesses casos, serão aplicáveis as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

apenas. No entanto, se o Estado de Calamidade Pública for reconhecido pelo Congresso 

Nacional, em âmbito nacional, após iniciativa do Presidente da República, aplicam-se tanto as 

disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal como as disposições dos artigos 167 - A, 167 – B 

e 167 – G adicionados à Constituição Federal. 
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Assim, para que haja a suspensão do reajuste da remuneração de servidores em 

virtude de Estado de Calamidade Pública, este deve ser necessariamente decretado pelo 

Congresso Nacional em âmbito nacional, após iniciativa do Presidente da República, na forma 

do novo art. 167 – B da Constituição Federal. 

I.2.3 – Da Lei Complementar regulamentadora dos parâmetros de 

sustentabilidade da dívida pública (arts 163, VIII, parágrafo único; 164, caput 

e art. 167 - A) 

Dispõem o seguinte os novos dispositivos constitucionais: 

Art. 163. [redação do caput mantida] Lei complementar disporá sobre: 

[...] 

VIII – sustentabilidade da dívida, especificando:  

a) indicadores de sua apuração;  

b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a 

trajetória da dívida;  

c) trajetória de convergência do montante da dívida com os limites 

definidos em legislação;  

d) medidas de ajuste, suspensões e vedações;  

e) planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do 

montante da dívida.  

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso VIII pode 

autorizar a aplicação das vedações previstas no art. 167-A. 

[...] 

Art. 164 - A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida 

pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar 

referida no inciso VIII do art. 163. 

[...] 

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, Distrito Federal e 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 os seguintes 

mecanismos de ajuste fiscal:  



 
 

 

14 

I – vedação da:  

a) concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 

ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de 

órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos 

derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que 

trata este artigo; 

[...] (grifou-se). 

Talvez esse dispositivo seja o mais preocupante. O texto da PEC aprovada permite 

que uma Lei Complementar, que tem de ser aprovada pelo quórum de maioria qualificada em um 

turno nas duas Casas Legislativas, trate de parâmetros de sustentabilidade da dívida pública, 

podendo se valer das mesmas sanções previstas na Constituição, notadamente a vedação ao 

reajuste remuneratório de servidores públicos, em caso de descumprimento dos parâmetros da 

lei. 

Abre-se margem, portanto, para que o Poder Público de maneira mais simples 

possa, no futuro, adotar por meio dessa Lei Complementar medidas tão ou mais restritivas de 

direitos como as trazidas pela PEC n° 186 de 2019. Até o momento, no entanto, a mencionada 

Lei Complementar não existe, de modo que as disposições previstas no art. 163, VIII, parágrafo 

único e no art. 164 – A caput só possuem força normativa negativa, ou seja só podem ser 

utilizadas como parâmetro para controle de constitucionalidade, isso se tais normas não forem 

elas mesmas eventualmente consideradas inconstitucionais pelo STF. 

 

II – CONCLUSÃO 

Embora seja direito constitucional dos servidores públicos, o reajuste geral anual de 

sua remuneração, após anos de reformas constitucionais e legais e de desenvolvimento de 

jurisprudência desfavorável no STF, foi esvaziado. Progressivamente, foram criados novos 

obstáculos para o reajuste da remuneração dos servidores públicos, de modo que este se tornou 

cada vez mais difícil. 

Com a aprovação da PEC n° 186 de 2019, ampliaram-se as possibilidades de o 

Poder Público obstar o reajuste da remuneração dos servidores. A PEC criou mais um enorme 

obstáculo orçamentário para a regra geral do reajuste, com o aprofundamento do Novo Regime 

Fiscal, e criou mais duas hipóteses de suspensão do reajuste da remuneração no serviço 

público: o aqui denominado “Estado de Calamidade Pública Nacional Decretado pelo Legislativo 

por Iniciativa do Presidente da República” e a futura Lei Complementar regulamentadora dos 

parâmetros de sustentabilidade da dívida pública. Tendo em vista que a lei complementar em 

questão ainda não existe, atualmente, portanto, podem ser listados como obstáculos a regra 

geral dos requisitos para o reajuste e o Estado de Calamidade Pública Nacional Decretado pelo 

Legislativo por Iniciativa do Presidente da República. 
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Pela regra geral, os requisitos para a realização do reajuste da remuneração dos 

servidores públicos hoje são: 1) lei específica sobre o assunto de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo; 2) previsão orçamentária que comporte o reajuste; 3) autorização na 

LDO; 4) respeito ao limite de aproximadamente 38,85% da relação entre despesa total com 

pessoal/despesas correntes, no caso do Poder Executivo da União; 5) observância ao teto 

de gastos definido pelo montante das despesas primárias do exercício orçamentário 

anterior atualizado pelo IPCA, publicado pelo IBGE e 6) observância ao limite de 95% da 

relação entre despesas obrigatórias primárias/despesas primárias totais. Os professores do 

magistério superior federal se submetem a essas diretrizes e também têm como limite máximo 

de remuneração absoluto o vencimento dos ministros do STF. Não obstante, no caso de 

acumulação permitida de cargos públicos, a remuneração somada dos dois cargos recebida pelo 

professor pode superar o teto constitucional. 

Por sua vez os requisitos para a declaração do Estado de Calamidade Pública 

Nacional Decretado pelo Legislativo por Iniciativa do Presidente da República são: 1) iniciativa 

do Presidente da República na deflagração de processo legislativo que dê origem a 2) decreto 

legislativo, aprovado por maioria simples em um turno nas duas Casas Legislativas do 

Congresso Nacional, que estabeleça o 3) estado de calamidade pública em âmbito nacional. 

Quanto ao “congelamento por 15 anos” da remuneração dos servidores públicos, 

observa-se que tal previsão não necessariamente vai ocorrer, embora seja plausível. A PEC 

aprovada não cria expressamente essa regra, mas existe de fato a possibilidade de que, nos 

próximos 15 exercícios orçamentários, a relação entre despesas obrigatórias primárias/despesas 

primárias totais supere o patamar de 95%. Além disso, já existem os diversos outros empecilhos 

analisados por este parecer para a concessão do reajuste remuneratório aos servidores 

públicos. A título de exemplo: se fosse a vontade política do Presidente da República, mesmo 

sem a aprovação da PEC n° 186 de 2019 e se a jurisprudência do STF se mantivesse constante, 

o chefe do Poder Executivo poderia simplesmente não enviar o projeto de lei tratando do 

reajuste da remuneração dos servidores ao Legislativo e isso, por si só, obstaria a correção dos 

valores remuneratórios. 

Some-se ao que foi exposto no parágrafo anterior a possibilidade de Estado de 

Calamidade Pública Nacional Decretado pelo Legislativo por Iniciativa do Presidente da 

República e a possibilidade de promulgação da Lei Complementar regulamentadora dos 

parâmetros de sustentabilidade da dívida pública, que pode determinar a vedação à realização 

do reajuste de servidores, com base em critérios futuramente estabelecidos, e um cenário de 

ausência de reajuste na remuneração de professores por 15 anos ou mais não parece distante. 

Em verdade, nada impede o Congresso Nacional de estender o Novo Regime Fiscal, de modo 

que o período de austeridade e arrocho remuneratório pode se tornar ainda mais longo. Com 

efeito, a regra no que diz respeito às medidas “excepcionais” e às reformas constitucionais em 

prol da “saúde fiscal” do Estado é o seu prolongamento. Desde 1998, pelo menos, as medidas 
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de ajustes fiscais “excepcionais” não só se perpetuaram como se aprofundaram. A breve 

explanação realizada neste parecer demonstra isso. 

A superação desse quadro é possível, mas pressupõe uma ampla “contrarreforma” 

constitucional e legal, que inclusive gere mudanças na jurisprudência do STF. Além disso, é 

necessária aguerrida atuação em âmbito jurídico, por parte sobretudo das entidades sindicais, na 

defesa dos direitos dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral. A atuação nesse 

sentido inclusive já gerou avanços, tais como a retirada das restrições às progressões funcionais 

e promoções que estavam presentes no texto original da PEC, embora tais restrições a direitos 

de servidores públicos possam ser pautadas novamente, notadamente em eventuais projetos de 

Lei Complementar regulamentadora dos parâmetros de sustentabilidade da dívida pública que se 

proponham a regulamentar disposições constitucionais aprovadas no âmbito da PEC. 

Por fim, cabe ressaltar que a EC oriunda da PEC n° 186 de 2019 entrará em vigor 

na data de sua publicação no Diário Oficial da União, salvo no que diz respeito à matéria 

presente no art. 29 – A, criado pela emenda constitucional, que trata de questões relacionadas 

às despesas dos poderes legislativos municipais. Esse dispositivo entrará em vigor a partir do 

início das primeiras legislaturas municipais, após a data de publicação da EC. 

 

Portanto, na forma do novo art. 109 do ADCT, quando da aprovação da LOA para 

2022 (que deveria ocorrer até o dia 31 de agosto do ano de 2021), deverão ser aplicadas as 

disposições sobre o limite de 95% da relação entre despesas obrigatórias primárias/despesas 

primárias totais. Quanto ao Estado de Calamidade Pública Nacional Decretado pelo Legislativo 

por Iniciativa do Presidente da República, este possuirá aplicação a partir da publicação da EC e 

surtirá efeitos, tão logo seja aprovado decreto legislativo, a partir da iniciativa do Presidente da 

República, para o estabelecimento de Estado de Calamidade Pública em âmbito nacional. Tem-

se ainda que, a partir da publicação da EC, a Lei Complementar que regulamentará os 

parâmetros de sustentabilidade da dívida pública também poderá ser editada, mas tal lei só 

entrará em vigor após o período de vacância estabelecido na lei complementar.  

 

Salvo melhor juízo, 

é o nosso entendimento.   
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