
 

 
 

 

 

À  

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS A FEDERAÇÕES PARCERIAS DA CSPM 

 

 

 

CONFEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS FUNDACOES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS - CSPM, inscrito no CNPJ/MF 18.708.588/0001-06 

sob o com sede na Q SGAS 610 , número 610 Lote 70 -Asa Sul – CEP 70.200-700, 

com muita satisfação, vem graciosamente, atendendo à solicitação de nossos 

filiados, encaminhar e recomendar o parecer de nosso departamento jurídico para 

apreciação e embasar as decisões dos senhores e senhoras dirigentes nas negociações 

Coletivas 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Aires Ribeiro 

Presidente da CSPM / FESSPMESP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO 

CSPM 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  

 

 

 

 

 

ÓRGÃO SOLICITANTE: Sindicato filiados a CSPM - 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

e a FESSPMESP – FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

ASSUNTO: Aplicabilidade da Lei Complementar 173/2020 

aos servidores públicos municipais. 

 

 

 

 

 

Ao Presidente da CSPM - Confederação Nacional dos 

Servidores Públicos Municipais e a FESSPMESP – Federação dos Sindicatos dos 

Servidores Públicos Municipais do Estado De São Paulo; 

 

RELATÓRIO 

 

Trata a presente de consulta encaminhada pelo Ilmo. senhor 

Aires Ribeiro a esta Assessoria Sindical, solicitando parecer de nossa autoria a 

respeito da aplicabilidade da Lei Complementar federal n° 173 de 27 de maio 2020, 

que estabeleceu o Programa Federativo de enfrentamento ao Corona vírus e por 

conseguinte  determinou o congelamento dos salários e vencimentos dos servidores 

públicos assim como das demais condições constantes de Leis especificas e dos 

próprios estatutos que estabeleceu o regime jurídico estatutário.. 

 



 

 
 

Nesta trilha, a consulta perpassa pelos seguintes 

questionamentos: 

 

*A Lei Complementar 173/2020 é autoaplicável aos servidores 

públicos municipais? 

 

Eis o relatório. Passo a opinar. 

 

Em um primeiro momento faz-se  necessário  proceder uma 

definição a respeito do que é o servidor público, e o que são os empregados públicos, 

a eficácia da Lei no âmbito de sua aplicabilidade considerando os aspectos da 

autonomia de cada uma das unidades da Federação, ou seja, Estados, Municípios e 

Distrito Federal, e  por último quanto aos aspectos da competência jurisdicional para 

decidir sobre a matéria. 

 

Servidor público são todos os indivíduos que prestam serviços 

para a administração Pública, aprovados em concursos públicos e nomeados para o 

exercício do cargo em regime próprio de natureza administrativa estatutária. 

 

Empregados públicos contratados temporariamente (Inciso IX, 

Art. 37 da C.F.) e os efetivos nomeados para o cargo em razão de aprovação em 

concurso público para exercer função no regime da consolidação das Leis 

Trabalhista. 

 

A Lei Complementar 173/2020, foi editada especificamente 

com foco nos servidores públicos, silenciando-se quanto aos empregados, regidos 

pela CLT, cuja especificidade do contrato é de natureza empregatícia e trabalhista 

enquanto que o regime estatuário é de natureza administrativa. 

 

Superada essa diferenciação, de se ressaltar que a competência 

jurisdicional para decidir sobre qualquer questão decorrente da aplicação da lei 

complementar 173/2020, é a seguinte: 

 

Estatutários:         -          { Justiça Comum Estadual } 
Estaduais e Municipais  

 

Empregados Públicos,  
independente do órgão              -    { Justiça do Trabalho } 

do órgão que prestam serviço:  



 

 
 

Servidores Federais:      -    { Justiça Federal } 

 

De outro lado, inobstante a Lei Federal Complementar n°173 

fazer referência aos Estados e Municípios, por si só ela não pode ser aplicada 

automaticamente aos servidores dos Estados e Municípios sob pena de 

caracterização de invasão no âmbito da autonomia administrativa destas Unidades 

autônomas da União que gozam de independência na organização de sua política 

administrativa interna. 

 

Os Estados e Municípios, unidades autônomas da União, 

inclusive conforme decisão recente do próprio Supremo Tribunal Federal com 

referência ao enfrentamento do estado de pandemia, precisam adaptar a referida lei 

no âmbito de sua jurisdição administrativa com encaminhamentos de projetos as 

Câmara Municipais e as Assembleias Legislativas não podendo valer-se de uma Lei 

Federal com aplicabilidade no âmbito da jurisdição administrativa Federal para os 

servidores públicos da União regidos pela lei complementar federal n° 8112 de 

dezembro de 1990. 

 

De se ressaltar que frente a autonomia e independência político 

administrativa dos Estados e Municípios não pode a Lei Complementar Federal 

173/2020, por si só alterar, modificar ou atingir o Estatuto dos Servidores Municipais 

e Estaduais  alterando o seu regime jurídico, assim como, as relações entre os 

servidores e administração pública o que fere inclusive a própria Constituição 

Federal, quanto as aspectos dos direitos adquiridos, quais sejam: licença prêmio, 

adicionais por tempo de serviço, sexta parte, evolução profissional, plano de cargos 

e salários e revisão salarial. 

 

O Art. 37, Inciso X da C.F. estabelece a revisão anual dos 

vencimentos dos servidores. 

 

Se por outro lado índice de inflação anual vem sofrendo 

expressiva alta em face das consequentes altas dos preços dos alimentos, 

combustíveis, energia elétrica, água, transporte, aluguel, o congelamento do valor 

dos salários de forma direta tipifica  supressão salarial,  o que é vedado pelo inciso 

XV do Art. 37 da C.F., sem se falar no outro aspecto ofensivo ao art. 39 da Lei Maior 

que determina a instituição dos Planos de Cargos e Salários nas Administrações 

Públicas, desse modo cabe seus SINDICATOS, após a ocorrência da aplicação da 

lei 173/2020 para os Servidores Municipais, ingressar em Juízo com ação própria. 

 



 

 
 

Salvo melhor juízo este é o nosso entendimento exposto em 

linguagem mais simples para uma melhor compreensão dos diferentes sindicatos de 

maneira um tanto quanto resumida e condensada. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Jamir Menali 

Procurador CSPM / FESSPMESP 

 

 

 

 

____________________________ 

  Dra. Mariana Menali 

Advogada 
 


