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Nota Técnica Brasília, 14 de setembro de 2017. 

 

 

 

 
Ementa: Direito Constitucional e Direito Civil. Possibilidade do adiamento do 

pagamento dos reajustes salariais dos servidores. Reajuste instituído pela Lei nº 

13.371, de 14 de dezembro de 2016. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 

dezembro de 2016. Promulgação e publicação. Vigor e eficácia da norma. 

Violação a direito adquirido. Somente a publicação confere aos particulares a 

possibilidade de pleitear direitos violados. Retroatividade dos efeitos da EC nº 95 

à data da promulgação. Ferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

 

 

 

Nota Técnica complementar ao parecer sobre a legalidade da postergação do 

reajuste dos servidores, concedido pela Lei nº 13.371, de 14 de dezembro de 2016 

 

Esta nota complementar tem como objetivo esclarecer o ponto 

referente à regra de vedações diante de descumprimento da limitação de despesa 

veiculada pela Emenda Constitucional nº 95, de dezembro de 2016, a qual não se 

aplica a atos anteriores à entrada em vigor da emenda.1 

 

O parecer inicial concluiu que, para os servidores que tiveram seus 

reajustes salariais promovidos pela Lei nº 13.371, de 14 de dezembro de 2016, as 

vedações diante de descumprimento da limitação de despesa poderiam ensejar 

interpretação de que seria aplicável, e o aumento de despesas resultantes da Lei nº 

13.371, de 2016, deveria ser considerado no cálculo de despesas limitadas, conforme 

a regra implementada pela Emenda Constitucional nº 95. 

 

Isto porque se concluiu que a Lei nº 13.371, de 2016, entrou em vigor 

no dia 15 de dezembro de 2016, na data de sua publicação, e a Emenda 

Constitucional nº 95, em que pese tenha sido publicada em 16 de dezembro de 2016, 

entrou em vigor na data de sua promulgação, também no dia 15 de dezembro 2016, 

ou seja, ambos atos legislativos entraram em vigor na mesma data (15 de dezembro). 

 

Diante disso, partiu-se do pressuposto de que a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 95 deu-se na data de sua promulgação, conforme o texto 

do ato normativo veicula: 
                                                 
1 Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de retorno 
das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos II a V do caput do 
art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras 
medidas, as seguintes vedações: I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e 
militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente 
de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional; 
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(...) Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

promulgação. 

 

Art. 3º Fica revogado o art. 2º da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março 

de 2015. 

 

Brasília, em 15 de dezembro de 2016. (grifou-se) 

 

Entretanto, ao se analisar a data de publicação da Emenda 

Constitucional nº 95 – a qual se deu no dia 16 de dezembro de 2016, na Seção 1 do 

Diário Oficial da União, ou seja, um dia após a entrada em vigor da Lei nº 13.371 – 

surgem questionamentos sobre o termo inicial da vigência da EC nº 95 e, desta forma, 

se as despesas advindas da Lei nº 13.371 deveriam ser consideradas no cálculo de 

despesas limitadas, conforme a regra implementada pela Emenda. 

 

Diante desse contexto, na presente nota, buscou-se elucidar as fases 

de promulgação e publicação que integram o trâmite do processo legislativo, bem 

como esclarecer questões de vigência e eficácia, e seus reflexos na aplicação da 

Emenda Constitucional nº 95 em face da Lei nº 13.371, de 2016. 

 

1. DA PROMULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO, VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

 

José Afonso da Silva destaca a diferença entre promulgação e 

publicação: 
 

A diferença entre a promulgação e a publicação é que a primeira tem por objetivo 

dar conhecimento da existência da lei para os órgãos da administração, aos 

encarregados de dar a sua execução, enquanto a publicação dá conhecimento aos 

particulares. Pela promulgação a lei torna-se eficaz para as pessoas 

administrativas e pela publicação a eficácia é para o público.2 (grifou-se) 

 

Ou seja, segundo o autor, enquanto a promulgação dá conhecimento 

da lei para a Administração, a publicação torna a norma eficaz para o público 

geral. 

 

No entanto, o tema não é pacífico, sendo que, para alguns autores, na 

mesma linha no posicionamento acima colacionado, há a distinção entre o ato de 

promulgação e o de publicação, enquanto para parte da doutrina não há diferenciação 

alguma entre os institutos em discussão: 

 
                                                 
2 DA SILVA, José Afonso apud BRAZ, Flavio de Souza. Fase de deliberação e positivação do processo 

legislativo. Disponível em: < 
https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/FASES%20PROCESSO%20%20LEGISLATIVO.htm> Acesso em: 
31/08/17. 

https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/FASES%20PROCESSO%20%20LEGISLATIVO.htm
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A promulgação é o ato pelo qual o Executivo consolida a existência da lei, com 

o objetivo de ordenar a sua aplicação. Isto ocorre quando a lei foi regularmente 

votada pelo Legislativa, pelo que deve ser aplicada pelas autoridades 

administrativas e judiciárias e que impõe a todos: “Os autores fazem uma 

distinção aliás, que outros não aceitam. Entre estes, conta-se PLANIOL, 

achando que há “um erro evidente”, entre os que tal sustentam, porque “a palavra 

promulgar jamais significou outra coisa senão publicar” (op. Cit., vol. I, pág 73, 

nº 173). Entre os constitucionalistas, enquanto uns, como ERREIRA, entendem 

que “os dois atos, sanção e promulgação, se confundem”, que “os mesmos se 

confundem com um terceiro, a publicação, porque o modo de publicidade por 

meio do qual a lei é levada ao conhecimento dos cidadãos lhes revela, ao mesmo 

tempo, a sanção e a promulgação” (op. Cit., pág. 213), outros ligam grande 

importância à distinção. Assim, DUGUIT (Traité, vol. II, pág. 444), BRUNIALT 

(Op. Cit., vol II, pág. 118). Este entende que a confusão é susceptível de produzir 

“grave danos nos interesses dos cidadãos e da reta administração da justiça...”.3 

(grifou-se) 

 

Registre-se que, no mesmo compasso da doutrina de José Afonso da 

Silva, o Senado Federal conceitua e explica o instituto da promulgação no processo 

legislativo brasileiro de maneira diferente da publicação: 

 
Promulgação: É o instrumento que declara a existência da lei e ordena sua 

execução. Emendas constitucionais são promulgadas pelas Mesas da Câmara e 

do Senado, em sessão solene do Congresso. A promulgação das leis 

complementares e ordinárias é feita pelo presidente da República, e ocorre 

simultaneamente com a sanção. No caso de sanção tácita, o próprio presidente da 

República é quem deve promulgar a lei. Caso não o faça, a promulgação fica a 

cargo do presidente do Senado. O presidente da República também promulga os 

projetos de lei cujos vetos são derrubados pelo Congresso. Não o fazendo, a 

atribuição se desloca para o presidente do Senado, e, se este se omitir, para o 1º 

vice-presidente. Os decretos legislativos são promulgados pelo presidente do 

Senado, bem como as resoluções adotadas pela Casa e pelo Congresso Nacional. 

As resoluções da Câmara dos Deputados são promulgadas pelo seu presidente.4 

 
É com a publicação da lei que esta se torna obrigatória. Com a publicação, os 

cidadãos são informados sobre a existência da nova norma jurídica e ninguém 

pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. A publicação é o 

complemento da promulgação e, normalmente, a lei entra em vigor a partir da 

data em que é publicada. (grifou-se)5 

 

A partir da análise dos conceitos acima transcritos pode-se verificar 

que, a partir da promulgação da lei, ela torna-se existente e este ato ordena a sua 

execução. Por seu turno, através da publicação, os cidadãos são informados sobre esta 

existência. Assim, conforme verificado pelo entendimento do Senado Federal, a 
                                                 
3 BARACHO, José Alfredo de Oliveira, Teoria Geral do Veto, R. Inf. Legisl. Brasília a. 21 n. 83 jul/set. 1984. 
4 Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/promulgacao> Acesso em: 

31/08/17. 
5 Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/publicacao> Acesso em: 31/08/17. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/promulgacao
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vigência da lei, normalmente, será a partir da data de sua publicação, o que 

demonstra que isto não se dará em todas as situações. 

  

Ainda, cumpre sublinhar que a publicação de uma lei não assegura o 

início da eficácia da norma, uma vez que, vigência e eficácia são institutos distintos. 

Conforme a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei começa 

a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada, salvo 

disposição contrária6, ou seja, é possível cláusula de vigência no texto da lei. 
 

Por outro lado, sobre a eficácia da lei, poderão ocorrer situações em 

que a lei determina que a vigência coincida com a data de publicação, porém com os 

efeitos retroativos, ou seja, os efeitos se produzam em uma data anterior. 

 

José Afonso da Silva afirma que a lei somente poderá surtir efeitos 

retroativos quando elas próprias o estabeleçam: 

 
Vale dizer, portanto, que a Constituição não veda a retroatividade da lei, a não 

ser da lei penal que não beneficie o réu. Afora isto, o princípio da irretroatividade 

da lei não é de Direito Constitucional, mas princípio geral de Direito. Decorre do 

princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir para o futuro. Isto é: são 

feitas para reger situações que se apresentem a partir do momento em que 

entram em vigor. Só podem surtir efeitos retroativos quando elas próprias o 

estabeleçam (vedado em matéria penal, salvo a retroatividade benéfica ao réu), 

resguardados os direitos adquiridos e as situações consumadas 

evidentemente.7 (grifou-se) 

 

Para uma melhor visualização do tema, é oportuno trazer os 

exemplos elucidados pela doutrina8: 

 
Eficácia concomitante – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Eficácia retroativa – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a “....” ou “produzindo seus efeitos desde...” 

  

Eficácia diferida – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos somente a partir de ....... 

 

Diante disto, o parecer inicial concluiu que, por disposição da 

Emenda Constitucional nº 95, sua vigência deu-se da data de sua promulgação, no 

dia 15 de dezembro de 2016. Todavia, conforme os ensinamentos anteriormente 

transcritos, enquanto a promulgação da lei confere conhecimento de sua existência 

para os órgãos da Administração Pública, somente pela publicação é que se dará 
                                                 
6 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.” 
7 SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 15ª edição, 1998, São 
Paulo. 
8 SPROESSER, Andyara Klopstock, Processo Legislativo/Direito Parlamentar, São Paulo - ALESP/SGP, 2000; 
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conhecimento a todos e, dessa forma, a possibilidade de todos serem obrigados 

a cumpri-la. 

 

Ou seja, ainda que se possa ter efeitos retroativos, não havendo 

disposição neste sentido na EC nº 95, o conhecimento da sua existência e a obrigação 

de cumprimento de seus efeitos, tão somente se dará por meio da sua publicação, já 

que a sua promulgação apenas deu conhecimento da sua existência aos órgãos 

da Administração Pública. 

 

Neste cenário, importante esclarecer que, embora a Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, seja um comando dirigido à Administração – que desde 

a promulgação tem conhecimento do conteúdo da norma através de seus órgãos – 

apenas com a publicação é que aqueles que possuem direitos individuais afetados, no 

caso, os servidores a quem a Lei 13.371 concedeu reajuste salarial, têm ciência das 

medidas que os atingirão. 

 

Trata-se, portanto, de um ato complexo, em que, enquanto a 

promulgação declara a existência da norma e ordena sua execução pelos órgãos da 

Administração, a publicação dá conhecimento aos particulares, que somente a partir 

deste momento podem buscar a tutela de direitos eventualmente violados. 

 

Assim, mesmo que a EC nº 95 atribua o Novo Regime Fiscal a ser 

observado pela Administração desde sua promulgação, os efeitos desse novo regime 

atingem diretamente os direitos individuais os servidores públicos que, antes que a 

norma seja publicada, não possuem condição alguma de saber de sua existência. 

 

Logo, caso se considere que determinada norma produza efeitos em 

relação aos particulares desde a promulgação, como é o caso da EC nº 95, se estará 

violando, por exemplo, a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

conforme o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República9, que reza que o 

Poder Judiciário não poderá excluir da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a 

direito. Ora, para que se possa pleitear a tutela do direito ameaçado é necessária 

a ciência oficial de ato que possa ensejar tal violação.  

 

Em outras palavras, não se pode exigir que pelo ato da promulgação, 

o qual dá conhecimento apenas para órgãos da Administração, o servidor tenha 

ciência da possível lesão a direito, sob pena de violação à garantia da inafastabilidade 

da tutela jurisdicional. 

 

Por fim, para além da discussão acerca do início da vigência/eficácia 

da norma, cumpre ressaltar que a conclusão do parecer foi no sentido de que as regras 
                                                 
9 Constituição da República: Art. 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
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de limitações da EC nº 95, independentemente da data de aprovação, não se 

aplicam a aumentos já concedidos de acordo com os requisitos da disciplina 

fiscal, e apenas poderiam impedir a finalização de processos legislativos que 

tratassem de reajustes. 

 

Dessa forma, embora a Lei nº 13.371 tenha previsto o reajuste 

salarial gradualmente, finalizado o processo legislativo, a lei tornou-se válida e, com 

isso, tais reajustes incorporaram-se ao patrimônio jurídico dos servidores, 

constituindo-se um direito adquirido da carreira. 

 

Nesse sentido, elucidou-se que, para a gestão dos recursos 

orçamentários, é necessária uma análise concomitante da Constituição da República 

e da Lei complementar nº 101, de 2000, observada a ordem de adoção de medidas de 

contenções, esclarecidas no parecer anterior (art. 22 da LRF e art. 169, §§ 3º e 4º, da 

CF/1988), mas sempre em respeito ao direito adquirido. 

 

Portanto, insta sublinhar que tais medidas de contenções se referem 

a projeções de gastos que não integram o patrimônio jurídico do servidor, ou seja, 

aumentos que ainda não foram aprovados pelo Legislativo, pois essa providência 

prevê a impossibilidade de concessão de novos reajustes, mas sem ferir os já 

concedidos, como se afigura no caso da Lei nº 13.371, de 2016, que garantiu aos 

servidores a majoração salarial e teve seu processo legislativo encerrado antes do 

advento da Emenda Constitucional nº 95, de 2016. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, conclui-se que: 

 

(a) embora a EC nº 95/2016 veicule que sua vigência se iniciou na 

data de sua promulgação, este ato apenas deu conhecimento da sua existência para os 

órgãos da Administração Pública e, somente pela sua publicação, é que se operou o 

conhecimento a todos; logo, não havendo disposição de efeitos retroativos, a partir 

de sua publicação surtiram seus efeitos em relação aos particulares; 

 

(b) não obstante as divergências sobre o entendimento dos institutos 

de promulgação e publicação, no presente caso, apenas a publicação oficial deu 

ciência aos servidores sobre as novas limitações de gastos públicos, e, 

consequentemente, da possível ameaça a direito adquirido, configurando violação à 

garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional exigir o cumprimento da norma em 

face dos servidores desde a promulgação; 
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(c) por fim, se tratando de direito adquirido, cláusula pétrea do 

ordenamento jurídico, nenhuma espécie normativa pode ensejar sua violação, 

tolhendo direitos garantidos por lei anterior. 

 

É o que se tem a anotar. 
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