
LC 173/2020
(PLP 39):  
mais um ATAQUE 
AOS DIREITOS 
DOS SERVIDORES 
públicos

“E nessa confusão toda, todo 
mundo achando que estamos 
distraídos; abraçaram a gente; 
rolaram com a gente; nós já 
botamos a granada no bolso do 
inimigo: dois anos sem aumento 
de salário.
Era a terceira torre que nós 
podíamos derrubar. 
Nós vamos derrubar agora 
também!” 
(Paulo Guedes, reunião 
ministerial de 22.4.2020)



Art. 7º 
(grave)

Altera o 
art. 21, 
da lc 

101/200
0

(LRF)



Art. 21 – (...)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do 
mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
que preveja parcelas a serem implementadas em 
períodos posteriores ao final do mandato do titular de 
Poder ou órgão referido no art. 20;



IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder 
Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão 
decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal 
do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos 
Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e 
reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, 
por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso 
público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder 
Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja 
parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao 
final do mandato do titular do Poder Executivo.



Art. 8º

Cria 
restrições a 
aumento de 
despesas até 
31.12.2021



Art. 8º Na hipótese de que trata o 
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, 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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65


III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa;

(...)

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV;

VI - 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;



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.

§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica 
aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que 
relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida 
no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

(vetado o § 6º)



Possibilidade jurídica

Se for concedida vantagem a algum 
servidor, pleitear a extensão.
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