
RESUMO DO PARECER 13/2020 DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO PARANÁ SOBRE APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 

8º E 10ºDA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/2020 

 

 É inquestionável que o governo federal 

disponibilizou auxílio aos estados e municípios e 

exigiu como contrapartida supressão de direitos 

dos servidores públicos.  

 A Lei Complementar 173/2020 está sendo 

questionada no Supremo Tribunal Federal pela ADI 

6447 de autoria do Partido dos Trabalhadores.  

 A ADI mencionada questionada o rito adotado 

para sua aprovação pois ocorreu em sessão remota, 

o que não teria justificativa já que a medida não 

poderia ser enquadrada  naquelas urgentes, 

especialmente na parte dos artigo 8º, 9º e 10º. 

  O projeto inicial tratava apenas da 

transferência de recursos mas não tinha as 

exigências dos artigos mencionados. 

 A ADI 6447 ataca ainda o vício de iniciativa 

pois os referidos artigos tratam de mudanças no 

regime jurídico dos servidores públicos, portanto, 

seria de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo, conforme artigo 61 da Constituição 

Federal. Ocorre que a iniciativa foi de um 

senador.  



 A referida Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, que já conta com várias 

entidades de servidores públicos na condição de 

amicus curiae, teria violado ainda a autonomia dos 

estados e municípios, bem como, a autonomia e 

independência dos poderes.  

 A ADI não teve cautelar deferida, mas foi 

adotado o rito mais célere na tramitação.  

 Em que pese a longa extensão do parecer 

13/2020 da PGE do Paraná sobre a aplicabilidade da 

Lei Complementar 173/2020 no âmbito do Estado do 

Paraná, as questões principais são as que seguem.   

 Em quase todos os aspectos há coincidência da 

nossa interpretação com a da PGE, bem como em 

relação à Nota Técnica 20.581/2020 do Ministério 

da Economia.  

 Releva destacar que se trata de um parecer que 

pode vir a não ser adotado ou até modificado em 

razão da conveniência da Administração Pública 

Estadual do Paraná. 

 Na forma do parecer: 

1) Ficam preservados os direitos adquiridos, coisa 

julgada e ato jurídico perfeito anteriores à 

data da publicação da lei, o que tem expressa 

previsão constitucional. Destaque-se que, se 

faltando apenas um dia para adimplir os 

requisitos do direito, ele não foi consolidado.  



2) Fica assegurada a revisão geral da remuneração 

anual até o limite do IPCA.  

 

3) Progressões e promoções instituídas por leis 

anteriores a Lei Complementar 173/2020 ficam 

mantidas, mas diz o parecer que as mesmas estão 

suspensas por força do Decreto Estadual 

4385/2020. A nossa insistência é que elas podem 

ser concedidas, mesmo que se completem os 

requisitos entre a data da Lei Complementar e 31 

de dezembro de 2021. 

 

 

4) A suspensão da contagem do tempo de serviço 

aplica-se apenas àqueles benefícios e vantagens 

que têm como único requisito o decurso de tempo, 

como é o caso da licença para capacitação e 

adicional exclusivo por tempo de serviço.  

 

5) Em nada afeta o abono de permanência pois ele 

decorre do cumprimento dos requisitos para se 

aposentar, nos termos da constituição federal. O 

abono de permanência poderá ser adquirido e 

concedido mesmo durante o tempo entre a data da 

publicação da Lei Complementar 173 e 31 de 

dezembro de 2021.  

 

 

6) Os concursos públicos estaduais válidos não 

serão afetados pela nova lei em razão da 



autonomia dos estados e municípios sobre seus 

concursos.  

 

7) Preserva a manutenção dos estágios com base na 

Lei Federal  11.788/2008 

 

 

8) Afirma que a interpretação deve ser feita com 

base nos dispositivos da Constituição Federal. 

Parece-me que uma das questões que será 

questionada é sobre possível violação ao pacto 

federativo, em especial autonomia dos estados e 

municípios. 

 

9) Fica assegurada a possibilidade de contratações 

temporárias para atender àquelas necessidades 

previstas em lei. 

 

 

10) O parecer não trata especificamente do artigo 

9º da Lei Complementar 173/2020, mas é preciso 

ficar atento pois municípios e estados já estão 

encaminhando projetos de lei para o  Poder 

Legislativo pedindo autorização para suspender 

pagamento de dívidas com os regimes próprios de 

previdência, bem como o repasse da contribuição 

patronal  e eventuais aportes que asseguram o 

equilíbrio financeiro e atuarial  dos regimes. 

Pode ocorrer o mesmo em relação ao Regime 

Próprio dos Servidores Públicos do Paraná.  



 É o que me parece ser a síntese do parecer 

13/2020 da Procuradoria Geral do Estado do Paraná.  

 

Curitiba, 2 de julho de 2020-07-02 

 

 

Lduimar Rafanhim 

OAB/PR 33324 


