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SUMULA:
SUSPENDENDO O PAGAMENTO 
REAJUSTEA PARTIR DE 01/09/2021.

RE YOGA LEI N.° 1217/2021,
DO

CONSIDERANDO
servidores publicos;

que o art. 37, X, da CF, assegura a recompos^ao inflacionaria aos

CONSIDERANDO que a analise conjunta do art. 8°, I e VIII, da Lei Complementar n° 
17j/2020, permite a interpretatpao de que nao estaria vedada tal recompositpao, desde que 
adotado como indice o IPCA;

CONSIDERANDO que o Acordao n° 293/21 - Tribunal Pleno, do TCE-PR, transitado 
em julgado em 10 de marfo de 2021, considerou que a recompos^ao inflacionaria seria 
permitindo durante o estado de calamidade publica decretado em fun9ao da pandemia de 
Covid-19, ate 31 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO que no dia 13/03/2021 foram publicadas as Leis n° 2.289/2021 e 
2.290/2021, que autorizavam a atualiza9ao das tabelas de vencimentos da Lei Municipal 
n 061/2010, Lei 2.197/2020 e Lei n° 960/2017, pelo indice inflacionario “IPCA/IBGE” 
do periodo compreendido de 1° de Janeiro a 31 de dezembro de 2020, no percentual de 
4,52% (quatro virgula cinquenta e dois por cento), tanto para o quadro de pessoal ativo, 
quanto inativos e pensionistas;

CONSIDERANDO que o Municipio de Paranavai ajuizou a Reclamaqao n° 48.538, com 
pedido de liminar, contra os acordaos do Tribunal de Contas do Estado do Parana, 
defendendo que o entendimento desta Corte Estadual de Contas, de que seria permitida a 
concessao de revisao anual aos servidores, nao observava o contido no art. 8°, I, da Lei 
Complementar n° 173/2020, o que violaria o decidido nas ADIs 6.450 e 6.525;

CONSIDERANDO que no dia 04/08/2021, foi publicada no DJE n° 156, decisao 
monocratica proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na mencionada Reclama9ao. 
julgando procedente o pedido, cassando os atos reclamados e determinando que outros 
sejam proferidos, em observancia as ADIs 6.450 e 6.525;

CONSIDERANDO que diante desta decisao, entendeu-se pela veda9ao dos Municipios 
em conceder a recompos^ao inflacionaria, requerendo a suspensao do pagamento desta 
por aqueles que haviam a concedido;
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CONSIDERANDO que a Lei n“ 1217/2021 ainda esta em vigencia, produzindo efeitos;

CONSIDERANDO que o caput do art. da Lei Complementar n“ 173/2020, fixa como 

ermo ina para as proibi^oes contidas em seus incisos a data de 31/12/2021, havendo 
contudo, a possibilidade de que este seja prorrogado;

CONSIDERANDO que a Sumula 249 do Tribunal de Contas da Uniao estabelece 
que e dispensada a reposigao de importdncias indevidamente percebidas, de boa- 
ft, por servidores alivos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusdvel 
de interpretagao de lei por parte do orgdo/entidade, 
legalmente investida em fungdo de orientagao 
de legalidade do ato administrative

ou por parte de autoridade
e supervisdo, a vista da presungao 

e do cardter alimentar das parcelas salariais”.
CONSIDERANDO a iminencia do fechamento 
setembro/2021; e pagamento da folha do mes de
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Art 2° - Nao havera cobran9a da devolu9ao dos valores recebidos de boa-fe pelos agentes 
publicos nos exatos termos da Sumula 249 do Tribunal de Contas da Uniao.

Art. 3“ - Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao, com efeitos economicos sobre 
os vencimentos dos servidores publicos a partir de outubro de 2021. com efeitos 
retroativos sobre a folha de setembro de 2021.
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