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PARECER JURÍDICO 
 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 6/2020 – DECRETAÇÃO DE 

CALAMIDADE – IMPACTO E POSSÍVEIS EFEITOS NA 

REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO. 

O DL 6/2020 tem por finalidade expressa a declaração de 

calamidade para os fins do artigo 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, suspendendo dessa forma, 

temporariamente, o atingimento das metas orçamentárias 

e os limites de empenho de que trata o artigo 9º da mesma 

lei.  

Ausência de mudança legislativa apta a justificar reduções 

de jornada e vencimentos de servidores. 

 

 

 

 

 O mundo atravessa a pandemia do coronavírus (COVID 19), o que demanda de 

governos e da população medidas drásticas para atenuar o risco de contágio e evitar um 

colapso do sistema de atendimento à saúde1. Porém, em um cenário em que o principal 

mandatário do país se refere à pandemia como uma histeria (em que pese sua assessoria 

técnica diga o contrário), não é surpresa alguma que surjam inseguranças, interpretações 

divergentes e preocupação com a preservação de alguns direitos fundamentais e sociais, 

principalmente àqueles que constitucionalmente estão assegurados – frutos de intenso 

debate social e político na redemocratização do nosso País.  

 

 Neste sentido, receosos quanto aos possíveis efeitos da declaração de calamidade 

decretada pelo Congresso, por meio do Decreto Legislativo 6/2020, a ADUFRGS SINDICAL, 

ADUFG SINDICATO, SINDIEDUTEC/PR e ADUFSCAR e PROIFES Federação, através de seu 

patrono Dr. Túlio  Augusto Tayano Afonso, consultam-nos solicitando análise da legislação, 

em especial do risco de que a decretação dessa situação emergencial seja utilizada como 

pretexto para redução de vencimentos e proventos. 

 

 É o relatório. Passamos a opinar.  

 

                                                 
1 Nesse sentido, são as manifestações expressas em inúmeros documentos emitidos por organizações municipais, estaduais, 
federais e mundiais, dentre os quais destacamos: a)Página para acompanhamento das manifestações da OMS: 
<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>; b) lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm>; c) medida provisória nº 926, de 20 de março 
de 2020: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm>; d) Decreto Legislativo nº 6 de 
2020 - estado de calamidade pública, <https://www.conjur.com.br/dl/decreto-legislativo-2020-coronavirus.pdf>. 
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1 O CONTEÚDO DO DECRETO LEGISLATIVO 6/2020 
 

 Primeiramente, é preciso situar o Decreto Legislativo em questão dentro do complexo 

sistema legislativo brasileiro. Já de partida, impõe-se consultar as disposições constitucionais 

que versam sobre estado de calamidade e suas aplicações concretas.  

 

 No caso da atual pandemia do COVID19, o Governo Federal está em seu poder/dever 

de promover a defesa permanente contra calamidades públicas: 

 

Art. 21. Compete à União:  

(...) 

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações; 

 

 Note-se que a referência às secas e inundações trazidas pelo Constituinte é feita de 

forma meramente exemplificativa, com o propósito de enfatizar essas hipóteses, o que não 

exclui outras situações, como no caso, de calamidade sanitária. Logo, o DL está dentro deste 

escopo. 

 

 O artigo 136 da Constituição, ao tratar do Estado de Defesa, prevê a possibilidade de 

sua decretação pelo Presidente da República (com submissão ao Congresso Nacional para 

aceitação - § 4º do mesmo artigo) nos casos de grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 

 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, 
em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 

 

 Como se depreende do texto, o Decreto DL 6/2020 não declara estado de defesa, ou 

seja, não se trata da hipótese do artigo 136, e, consequentemente, não está o Estado brasileiro 

autorizado a  restringir direitos de reunião, de sigilo de correspondência ou comunicação de 

qualquer ordem. Tampouco se trata de flexibilizar regras de natureza penal ou hipóteses de 

encarceramento temporário ou mesmo a decretação de estado de sítio previsto no art. 137 

Carta Magna, esta última hipótese já refutada pelo parecer da Procuradoria Constitucional do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil2. 

 

                                                 
2 Parecer sobre a “emergência do novo coronavírus (COVID-19). Inconstitucionalidade de eventual tentativa de decretação 
de estado de sítio: <https://www.oab.org.br/noticia/58000/oab-considera-inconstitucional-qualquer-tentativa-de-
decretacao-de-estado-de-sitio>. 
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 O DL 6/20, em seu artigo 1º é claro ao estabelecer o estado de calamidade pública 

exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais 
previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de 
empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos 
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 
93, de 18 de março de 2020. 

 

 É nítido que haverá impacto da pandemia na economia brasileira e no orçamento 

federal, necessitando de se editar uma série de medidas para seu combate, tais como àquelas 

que serão oriundas de despesas e investimentos adicionais ao previsto no orçamento – que 

diga-se de passagem, já era objeto de muitos questionamentos por conta da redução em 

relação a anos anteriores – abertura de linhas de crédito, etc.  

 

 Portanto, o DL tem natureza específica e um objetivo bem claro: dispensar o 

atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 

2019 (Lei Orçamentária de 2020)3, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 20004, a ocorrência do estado de calamidade pública, 

                                                 
.3 Art. 2º  A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 e a execução da respectiva Lei deverão ser 
compatíveis com a obtenção da meta de déficit primário para o setor público consolidado não financeiro de R$ 
118.910.000.000,00 (cento e dezoito bilhões novecentos e dez milhões de reais), sendo R$ 124.100.000.000,00 (cento e 
vinte e quatro bilhões e cem milhões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e R$ 
3.810.000.000,00 (três bilhões oitocentos e dez milhões de reais) para o Programa de Dispêndios Globais, conforme 
demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo IV a esta Lei. 
§ 1º  As empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras não serão consideradas na meta de déficit primário, de que trata o 
caput, relativa ao Programa de Dispêndios Globais. 
§ 2º  A meta de superavit primário estimada para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é de R$ 9.000.000.000,00 
(nove bilhões de reais). 
§ 3º  Poderá haver, durante a execução orçamentária de 2020, com demonstração nos relatórios de que tratam o § 3º do 
art. 60 e o caput do art. 132, compensação entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 
para o Programa de Dispêndios Globais de que trata o art. 10, caput, inciso VI, e para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 
4 Art. 9º  Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido 
no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.              (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das 
metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou 
equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 
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com efeitos até 31 de dezembro de 2020. 

 

2 IMPLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS  
  

 O orçamento público brasileiro tem um complexo sistema de previsão legal, estando 

presente na Constituição nacional, como também, em diversas outras normas, tais como Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LC 101), lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras.  

  

 Dentre as regras que impõem limites na execução do orçamento, destacamos o artigo 

167 da Constituição5, que, ao estabelecer vedações no plano orçamentário, trata 

                                                 
§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião 
conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços. 
5 Art. 167. São vedados:  
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;  
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;  
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta;  
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;         (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)  
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes;  
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;  
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;  
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;  
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.  
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos 
Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e 
pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de 
despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  
XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos de regime próprio de 
previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas 
do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua 
organização e ao seu funcionamento;           (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de 
empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 
hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência 
social.           (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.  
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato 
de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus 

http://www.bordas.adv.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1


 

www.bordas.adv.br 
Porto Alegre, RS 

 

especificamente sobre calamidades como uma das hipóteses para abertura de créditos 

extraordinários, ou seja, uma flexibilização à regra geral de natureza restringente do inciso II 

do mesmo diploma:  

 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no art. 62. 

 

 Merecem especial atenção os dois dispositivos citados no Decreto Legislativo 6/20, por 

se tratarem de duas normas de natureza orçamentária: [1] art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de 

novembro de 2019 (Lei Orçamentária de 2020), e [2] o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal -  LRF) ambos já referidos e transcritos 

acima. 

 

 A primeira dessas normas (lei orçamentária de 2020) prevê as metas para o exercício 

de 2020, seja para a União como também para Estados, Municípios e DF. De acordo com o DL 

6/20, o atingimento dessas metas está dispensado. Já o artigo 9º da LRF merece mais atenção, 

sobretudo porque demanda analisar a procedência de uma das tantas hipóteses que 

começam a circular em redes sociais:  - É possível redução de salários e vencimentos com base 

no Decreto Legislativo?  

2.1 RISCO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS  

 A proteção contra redução de vencimentos é uma garantia constitucional. Portanto, 

qualquer análise sobre redução de vencimentos deve iniciar pelos artigos da Constituição que 

estabelecem essa garantia para benefícios previdenciários (art. 194, IV6), para vencimentos e 

                                                 
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.  
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 
 
6 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos:  
I - universalidade da cobertura e do atendimento;  
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;  
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;  
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subsídios de servidores (inciso XV do artigo 377) e membros de poder (inciso III do artigo 958, 

relativamente à magistratura), bem como dos salários dos trabalhadores em geral (inciso VI 

do artigo 7º9). 

 

 Limitamos a presente análise à situação do funcionalismo público, questão que nos foi 

formulada pelos Consulentes, todos sindicatos de servidores públicos federais, sem prejuízo 

de que se estenda a mesma interpretação a membros da magistratura e membros do 

Ministério Público.  

 

 O inciso XV do artigo 37 da Constituição faz as seguintes ressalvas no que toca à 

garantia da irredutibilidade:  

 

 Limitação ao teto constitucional (inciso XI do art. 37); 

 Proibição do efeito cascata de uma vantagem sobre outra rubrica (inciso XIV 

do art. 37); 

 Unicidade do subsídio como parcela única da contraprestação pelo trabalho 

(§4º do art. 39); 

 Possibilidade de incidência de descontos fiscais e previdenciários (art. 150 e art. 

153); 

 

 Logo, afora as situações excepcionadas pelo Constituinte, os vencimentos são 

irredutíveis. 

 

 Portanto, a declaração de calamidade pública não está ressalvada pelo artigo 37, inciso 

XV, não sendo possível a redução automática de vencimentos ou subsídios pelo fato de ter 

sido declarada essa situação emergencial, eis que há a aplicação do princípio da legalidade 

em sentido estrito, vedando ao administrador tudo aquilo que a Lei não lhe permite.  

 

 Porém, isso não esgota o objeto de nossa análise já que algumas regras de natureza 

                                                 
7 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:    
(...) 
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;       
8 Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:  
(...) 
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.         
 
9 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
(...) 
  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
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orçamentária, especialmente dedicadas à despesa de pessoal, preveem algumas hipóteses 

que impactam na remuneração dos servidores, em especial o artigo 169 da Constituição, o 

qual deve ser lido de forma combinada com a Lei Complementar que o regulamenta, ou seja, 

a Lei Complementar 101, apelidada da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Não se olvide que 

o artigo  9º da LRF foi expressamente mencionado no DL 06/2020, sendo oportuno recordar 

sua redação: 

 

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e 
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição 
das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas. 

        § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da 
dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não 
promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a 
limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.              (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em 
audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente 
nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 

        § 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central 
do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações 
e os resultados demonstrados nos balanços. 

 

 O DL 06/2020 estabelece no artigo 1º que fica reconhecida notadamente para da 

limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a ocorrência do estado de calamidade pública.  Que limitação de empenho é essa? Essa 

limitação é aplicável aos vencimentos dos servidores?  

 

 Definitivamente a melhor solução para o segundo questionamento é a resposta 

negativa. O próprio parágrafo 2º do artigo 9º já excluía da limitação de empenho em caso de 

verificação do cumprimento das metas orçamentárias, ao afirmar que não serão objeto de 

limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente. Por 

óbvio, o pagamento de vencimentos, proventos e subsídios são obrigações constitucionais e 

legais. Portanto, se o cumprimento dessas obrigações não está dispensado, muito menos 

razão haveria em se pretender reduzi-las.  
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 Deve-se ter claro, também, que a LRF, em seu artigo 65 – e este é o propósito explicito 

do DL 6/2020 – não autoriza a redução de vencimentos por conta da declaração da calamidade 

pública:  

 

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

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 
70; 

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista 
no art. 9o. 

 

 Os artigos 23, 31 e 70 referidos no inciso I, supra, referem-se, respectivamente, a:  

 

 Artigo 23: estabelece prazos e parâmetros para adequação ao teto de gastos com 

pessoal e faculta a redução de jornada e, de forma proporcional, dos vencimentos.  

 Artigo 31: Trata da dívida consolidada dos entes da federação e a vedação para realizar 

operações de crédito ou receber transferências voluntárias da União enquanto 

perdurar o excesso de endividamento; 

 Artigo 70: prazo de 2 anos para os Poderes ou órgão referido no artigo 20 da LRF 

adequarem suas despesas com pessoal aos limites previstos nos artigo 19 e 20, 

lembrando que no caso da União o limite é de 50% da receita líquida corrente;  

 

 Portanto, ao contrário de entendimentos que veem no atual estado de calamidade 

pública uma possibilidade de redução de vencimentos, vemos exatamente o oposto. Em 

outras palavras, o artigo 65 da LRF suspende a aplicação destas medidas de contenção de 

despesas por conta da calamidade. Logo, o § 2º do artigo 23 da LRF, que permitiria redução 

de jornada e vencimentos está com sua aplicação suspensa por conta da declaração de 

calamidade pública. Importante recordar que, pende de julgamento no Supremo Tribunal 

Federal a ADI/MC 2238, ajuizada por diversos partidos políticos contra inúmeros artigos da 

LRF, dentre os quais o art. 23, §2º acima analisado.  

 

 Lembramos, ainda, que o sistema tributário brasileiro permite empréstimos 

compulsórios para atendimento de despesas extraordinárias decorrentes de calamidades 

públicas. Logo, ao invés de voltar-se a mira exclusivamente para a despesa pública – leia-se, 

nos servidores públicos - o Governo poderá estudar mecanismos de receita extraordinária 

para fazer frente ao momento atual:  

 
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:  
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência;  
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3 CONCLUSÃO  
 

 Com base na análise legislativa acima, respondemos ao questionamento feito pelos 

consulentes no sentido de que a declaração de calamidade pública por meio do Decreto 

Legislativo 6/2020 não autoriza, por si só, a redução de jornada ou vencimentos. Ao revés, por 

conta do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam temporariamente suspensos os 

dispositivos destinados à redução de gastos aos entes que extrapolavam o limite de gastos 

de pessoal previstos na LRF, dentre os quais o § 2º do artigo 23 da LRF, que permitiria redução 

de jornada e vencimentos.  

 

Em 20 de março de 2020. 

 

FRANCIS CAMPOS BORDAS10 | OABRS 29219 – OABDF 2222-A 

BORDAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 

                                                 
10  Com a valiosa revisão dos colegas Elias Menta Prado, Grace Esteves Bortoluzzi e Letícia Kolton Rocha. 

http://www.bordas.adv.br/

