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Processo n°: 04908/12 
Municipio: ALEXANIA 
Assunto: 	 Consulta 
Orgao: 	 AlexaniaPrev 
Consulente : Romilda Amaral Pires 
Relator: 	 Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

EMENTA: CONSULTA. 1. Vantagem Pessoal Nominal Identificada — 
VPNI. A VPNI prevista na Lei Municipal n° 1178/11 e uma parcela 
complementar correspondente ao excedente vencimental e devera ser 
totalmente absorvida pelas futuras concessoes de aumento real do 
vencimento e pelo desenvolvimento no cargo e na carreira. Apenas a 
revisao geral anual dos servidores pOblicos (art. 37, X da CF/88) 
podera incidir sobre a VPNI enquanto durar. Interpretar a expressao 
"reajustes gerais anuais" do §5°, art. 235, da Lei n° 1178/11, como 
revisties gerais anuais. Negar a aplicagao da expressao "e demais 
vantagens percentuais que incidam sobre o vencimento base", contida 
no final do §5°, art. 235, da Lei n° 1178/11. Inconstitucionalidade. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que versam sobre 

Consulta encaminhada pela Sra. ROMILDA AMARAL PIRES, Gestora do 

ALEXANIAPREV, do Municipio de ALEXANIA, questionamento sobre a legalidade do 

art. 235 da Lei n° 1.178/2011 especificamente compreendendo a Vantagem Pessoal 

Nominal Identificada — VPNI e qual a sua forma correta de aplicabilidade e incidencia 

remuneratoria. 

Considerando a Proposta de Decisao n° 508/2012-GABMOA proferida 

pelo Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municipios do 

Estado de Goias, reunidos em Sessao Tecnico-Administrativa, tendo em vista o 

disposto no artigo 31 da Lei Organica deste TCM/GO, nos autos do Processo n° 

04908/12: 

1. CONHECER da presente Consulta; 

2. MANIFESTAR o seguinte entendimento sobre a questao consultada: 

E legal a instituicao da VPNI constante no § 5° do art. 235 da Lei n° 1178/2011, uma 
vez que visa dar efetividade a regra da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da 
CF). Entretanto, negar a aplicacao da expressao "e demais v ntagens percentuais 
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que incidam sobre o vencimento base", contida na parte final do §5°, art. 235, da Lei 
n° 1178/11, porque referida vantagem pessoal esta sujeita apenas a revisao geral  
anual dos servidores pUblicos (art. 37, X da CF/88), nao podendo iincidir sobre ela 
demais reajustes que visam dar aumento real ao vencimento. 

3. DETERMINAR o encaminhamento do Acordao e da Proposta que o fundaments ao 

Consulente para que tenha conhecimento da resposta nos termos da Lei n° 

15.958/2007 e do Regimento Interno. 

4. DETERMINAR a publicacao do Acordao, nos termos do artigo 101 da Lei n° 

15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessarios. 

5. DETERMINAR que, ap6s cumpridas as determinacOes, seja os autos arquivados. 

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em Goiania, aos 

—14--tfoVvv•Nh-` 
Presidente Conselheira Maria Teresa rnandes Garrido 

Virmondes Borges Cruvinel 

Conselheiro 

aulo Ernaniaflda Ortega! 

Conselheiro 

0 7 NOV 2012 

Conselheiro 	 bstituto (nao votante) 

Fui presente: 
\i‘ 

MinisterioPalico de Contas. 
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PROPOSTA DE DECISAO N° 508/2012 — GABMOA 

Processo n°: 	 04908/12 
Municipio: 	 ALEXANIA 
Assunto: 	 Consulta 
Orgao: 	 AlexaniaPrev 
Consulente : 	 Romilda Amaral Pires 
Relator: 	 Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

EMENTA: CONSULTA. 1. Vantagem Pessoal Nominal 
Identificada — VPNI. A VPNI prevista na Lei Municipal n° 
1178/11 é uma parcela complementar correspondente 
ao excedente vencimental e devera ser totalmente 
absorvida pelas futuras concessoes de aumento real do 
vencimento e pelo desenvolvimento no cargo e na 
carreira. Apenas a revisao qeral anual dos servidores 
pUblicos  (art. 37, X da CF/88) podera incidir sobre a 
VPNI enquanto durar. Interpretar a expressao "reajustes 
gerais anuais" do §5°, art. 235, da Lei n° 1178/11, como 
revisoes gerais anuais. Negar a aplicagao da expressao 
"e demais vantagens percentuais que incidam sobre o 
vencimento base" contida no final do §5°, art. 235, da 
Lei n° 1178/11. Inconstitucionalidade.. 

I — RELATORIO 

Cuida-se do Officio no 10/2012 (fls. 01/02), referente a Consulta 

encaminhada por ROMILDA AMARAL PIRES, Gestora do ALEXANIAPREV, do 

Municipio de ALEXANIA, por meio do qual formula questionamento sobre a 

legalidade do §5°, do art. 235, da Lei Municipal n° 1.178/2011 (Regime Juridic° e 

410 Pianos de Cargos dos Servidores PUblicos de Alexania), especificamente sabre a 

Vantagem Pessoal Nominal Identificada — VPNI nele estabelecida e qual a sua 

forma correta de sua aplicabilidade e incidencia. 

A consulta foi formulada por autoridade competente nos termos do art. 

199, inciso II, do Regimento Intern° deste Tribunal e encontra-se instruida corn o 

Parecer Juridic° (fls. 03/06), atendendo ao disposto no art. 199, § 1°, do mesmo 

dispositivo normativo. 

Os autos foram encaminhados a Divisao de Documentagao e Biblioteca 

(fl. 07) para que informasse sobre a existencia de ResolucOes de Consultas 

relacionadas ao assunto questionado. 
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Por meio do Despacho n° 046/2012 (fl. 8), a Divisao de Documentacao 

e Biblioteca informou que inexiste neste TCM Resolucoes sobre o assunto 

questionado. 

Em seguida, os autos foram encaminhados a Secretaria de Atos de 

Pessoal para manifestacao. 

1.1 DA MANIFESTA00 DA SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL 

A Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado n° 04908/12 

(fls. 123/126) respondeu a Consulta em tese nos seguintes termos: 

Quanto a questao merit6ria, inicialmente é importante lembrar que de acordo corn o inciso 
XV do art. 37, os subsidios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos publicos 
sao irredutiveis, ou seja, nao ha motivo capaz de justificar a reducao direta dos valores 
percebidos pelos agentes publicos. 

Contudo, tal garantia é apenas juridica e nao de fato, ja que nao esta protegida por essa 
regra a remuneracao (i) revisada ou reajustada ilegalmente; 	 corroida pela inflacao; 
diminuida pela incidencia de tributos; (iv) que vinha sendo percebida em desacordo corn os 
limites constitucionais; (v) que traduz indenizacao; (vi) que caracteriza adicional ern razao da 
prestagao especial do servicd. 

Nesse contexto, o legislador local ao regulamentar o enquadramento do quadro de pessoal 
do Municipio de Alexania (art 235), editou o § 5° para garantir aos servidores enquadrados 
a irredutibilidade do atual vencimento, mediante a instituicao da VPNI. Vejamos os referidos 
dispositivos legais: 

Art. 235 - Enquadramento e o processo pelo qual o atual servidor, ocupante 
de cargo de provimento efetivo, passa a integrar o novo quadro criado por 
esta Lei, atendido a correspondencia de funcOes e de requisitos para o seu 
exercicio, bem como as demais condicoes estabelecidas nesta Lei. 

§5° - No processo de enquadramento ficam assegurados, a titulo de 
Vantagem Pessoal Nominalmente ldentificada, os valores excedentes que 
componham o atual vencimento do servidor, devendo o referido 
complemento ser computado para concessao de futuros reajustes gerais 
anuais e demais vantagens percentuais que incidam sobre o vencimento 
base. 

Corn a VPNI o servidor que for enquadrado em cargo que tenha remuneracao inferior a atual 
recebera urn complemento, a titulo de vantagem pessoal, que correspondera a diferenca 
entre a remuneracao que vinha recebendo e a nova. Tal vantagem visa dar efetividade regra 
da irredutibilidade de vencimentos constada no inciso XV do art. 37 da CF, conforme acima 
explanado. 

Entretanto, a norma instituidora do referido complemento traz em sua parte final a previsao 
de que a VPNI sera computada na concessao de futuros reajustes gerais anuais e demais 
vantagens percentuais que incidam sobre o vencimento base. 

Contudo, a parte final do indigitado dispositivo nao pode prosperar Lima vez que tal 
vantagem se sujeita a absorcao integral ou gradativa em decorrencia de futuros aumentos 
de remuneracao", e da forma como consta da parte final do § 5° tal absorgao nao ocorrera, 
pelo contrario sobre a VPNI sera() calculados os futuros aumentos e vantagens. 
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Tal entendimento fundamenta-se no fato de que o sentido da irredutibilidade nao é absoluto, 
mas sim visa proteger o servidor apenas contra a reducao direta de seus vencimentos, isto 
e, contra lei ou qualquer outro ato que pretenda atribuir ao cargo ou a funcao decorrente de 
emprego public° importancia inferior a que ja estava fixada ou fora contratada 
anteriormentem . 

Corn base nesses embasamentos, a Secretaria de Atos de Pessoal 

respondeu ao Consulente: 

"IL E legal a instituic5o da VPNI constante no § 5° do art. 235 da Lei n° 1178/2011, 

uma vez que visa dar efetividade regra da irredutibilidade de vencimentos (art. 37. 

XV da CF), entretanto a parte final do referido paragrafo quinto nao deve ser 

aplicada pelo Municipio, ja que a VPNI se sujeita a absorgao integral ou gradativa 

em decorrencia de futuros aumentos de remuneragao, nao podendo ser computada 

na concessao de futuros reajustes gerais anuais e demais vantagens percentuais 

que incidam sobre o vencimento base." 

1.2 DA MANIFESTA00 DO MINISTERIO PUBLIC() DE CONTAS 

0 Ministerio Public° de Contas respondeu a Consulta por meio do 

Parecer n° 8235/2012 (fls. 126/130) divergindo parcialmente do entendimento da 

unidade tecnica, vez que considerou que a VPNI esta sujeita a revisao geral anual. 

Os argumentos utilizados pela Procuradoria de Contas foram: 

"A vantagem pessoal nominalmente identificada, ou simplesmente VPNI, e apenas uma 

diferenca de remuneracao cuja percepcao se garantiu ao titular por ocasiao da 
reestruturagao do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores do Municipio de 

Alexania em respeito a irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF). Nao ha dOvida, 

pois, que a VPNI é vantagem pessoal destinada a preservar situacoes pessoais contra 
aplicacao menos favoravel da lei nova. 

0 STF entende no sentido de que "nao ha direito adquirido a regime juridic° pertinente 

composicao dos vencimentos, desde que a eventual modificagao superveniente preserve o 

montante global da remuneracao e, em consequencia, nao provoque decesso de carater 

pecuniario" (Precedentes: RE n. 597.838-AgR. Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1° 

Turma. DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora Ministra Carmen Lucia, l a  Turma, Dje 

de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, l a  Turma, DJ de 25.8.06; 

RE n. 550.650 AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2 8  Turma, DJe de 27.6.08 entre outros). 

Sobre a VPNI posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinario que, na 

forma do art. 102, II, a, da Constituicao Federal, foi interposto contra acordao que concluiu 

pela improcedencia de agao pela qual servidor public° estadual, ex-contratado, pleiteou 
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diferenca de vencimentos, sob a alegagao de haver sofrido reduce() de remuneragao que 

the havia sido fixada pela Justica do Trabalho, quando da conversao de seu regime juridico 

em estatutario: 

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. FUNCIONARIO PUBLIC°. 
CONVERSAO COMPULSORIA DO REGIME CONTRATUAL EM ESTATUTARIO. REDUcA0 
VERIFICADA NA REMUNERAgAO. ART. 7°, VI, C/C ART 39, § 2°, DA CONSTITUVO. Situagao 
incompativel corn o principio da irredutibilidade que protegia os salarios e protegem os vencimentos 

do servidor, exsurgindo, como solucao razoavel para o impasse, o enquadrarnento do servidor do 

nivel mais alto da categoria funcional que veio a integrar, convertido, ainda, eventual excesso 
remuneratOrio verificado em vantagem pessoal a ser absorvida em futuras concessties de 
aumento real ou especifico.  Recurso conhecido e provido. Votagao: Unanime." (RE-212131/MG, 
Relator Ministro 1LMAR GALVAO, publicagao DJU 29-10-99, julgamento 03/08/1999 - Primeira Turma, 

grifou-se). 

Esclareceu o Relator Ministro Ilmar Galvao em seu relatOrio: 

A metodologia que se impoe, para a conciliacao do principio do direito adquirido com o de 

que cabe a lei fixar os vencimentos dos cargos pUblicos, é a de atribuir ao servidor o mais 

alto nivel da categoria funcional em que vier a ser enquadrado, mantendo-se eventual 
diferenga, ainda assim, verificada, como vantagem pessoal sujeita a absorgao em face 
de futuro aumento real ou especifico que vier a ser concedido a categoria em tela. 

No mesmo sentido, o STF entende que "nao ha direito adquirido a forma de calculo de 

remuneracao", enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar 

decesso remuneratOrio, altere a forma de calculo de vantagens para admitir que passando 

as quantias a ela correspondentes sejam alteradas apenas segundo os criterios das 

revisoes gerais de remuneragao do funcionalismo (RE 65698 AgR/AC-Relator: Min. Luiz 

FUX, Julgamento: 14/02/2012, Orgao Julgador: Primeira Turma, Publicacao: DJe-052). 

10 	 Sobre o terra decidiu o STJ (MS n. 12.126 — DF. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSTS MOURA. Terceira Secao. Unanime. Data do julgamento: 24.10.2007): 

ADMINISTRATIVO — Mandado de seguranca — Advogado da Uniao — Servidor pa/olio° — Regime 
juridic° — Direito adquirido — Ausencia — Autoridade coatora — Teoria da encampagao — Aplicabilidade 
— Principio da irredutibilidade de vencimentos — Incidencia — CF/1988, art. 37, XV — Lei n. 
11.358/2006. 

Mandado de seguranga. Administrativo. Membro da Advocacia da Uniao. Medida ProvisOria n. 
305/2006. Instituigao do subsidio. llegitimidade passiva. Nao-configuragao. Teoria da encampagao. 
Regime juridic°. Direito adquirido. Inexistencia. Irredutibilidade de vencimentos. Principio inafastavel 
da esfera do servidor pablico. Nao-ocorrencia na especie. 

1. De acordo corn a teoria da encampagao, adotada por este Superior Tribunal de Justiga, a 
autoridade hierarquicamente superior, apontada como coatora nos autos de mandado de seguranga, 
que defende o merit° do ato impugnado ao prestar informagOes, torna-se legitimada para figurar no 
polo passivo do writ. 

2. 0 servidor publico nao tern direito adquirido a regime juridic°. Precedentes do STF. 

3. Muito embora o servidor nao possua o direito adquirido a regime juridic°, tal restrigao nao pode 
atingir a redugao do valor nominal de seu vencimento, sob pena de se agredir o principio da 
irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da Constituigao Federal. 
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4. A Lei n. 11.358/2006, fruto da conversao da MP n. 305/2006, assegurou a irredutibilidade de 
vencimentos aos integrantes da carreira da Advocacia da Uniao, na forma de parcela 
complementar de subsidio que, com o passar do tempo sera absorvida por ocasido do 
desenvolvimento do servidor no cargo ou na carreira. 

5. Mandado de seguranga denegado. 

Posicionou -se o Tribunal de Contas da Uniao: 

V1STOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam concessdes de aposentadorias 
deferidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em sessao da 2 a  Camara, diante 
das razdes expostas pelo relator, com fundamento no arts. 71, inciso Ill, da Constituicao Federal, 1°, 
inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1°, inciso VIII, e 259 a 263 do 
Regimento lnterno do TCU, em: 

(--) 

9.5. orientar a unidade de origem no sentido de que: 

(.) 

9.5.2. o valor decorrente de decisao judicial, quando expressamente imune de absorgao pelos 
aumentos salariais subseqUentes, deve ser considerado, desde o momento inicial em que devido, 
como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), a qual esta sujeita exclusivamente 
aos reajustes qerais do funcionalismo, sendo vedado o seu pagamento, de modo continuado, 
sob a forma de percentual incidente sobre quaisquer das demais parceias integrantes da 
remuneragao do beneficiario;...(AcOrdao 2729/2008 - Segunda Camara; Ministro Relator: Aroldo 
Cedraz; Dou 07/08/2008) 

Destarte, contrariando o entendimento da Secretaria, a Vantagem Pessoal Nominalmente 

ldentificada (VPNI) esta sujeita aos reajustes gerais do funcionalismo (revisao geral 
anual). Destaca-se, ademais, que tal entendimento foi defendido pela Presidencia do TCM 

na justificativa que acompanhou o Officio n° 483/12, de 26/04/12, encaminhado a Assembleia 

Legislativa de Goias (anexo). 

Em face de todo o exposto, esta Procuradoria de Contas posiciona-se nos mesmos termos 
• propostos pela Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado n° 2666/2012, fls. 123/126, a 

excegao da sua parte final, uma vez que, segundo demonstrado, sobre a VPNI devem 
incidir os percentuais concedidos a titulo de revisao geral anual. 

E o Relatorio. 

II — FUNDAMENTAc -AO 

Trata-se de questionamento sobre a legalidade do §5°, do art. 235, da 

Lei 1.178/2011(Regime Juridic° e Pianos de Cargos dos Servidores Publicos de 

Alexania), mais especificamente sobre a Vantagem Pessoal Nominal Identificada-

VPNI e qual a forma correta de sua aplicabilidade e incidencia. 

0 art. 235 refere-se ao enquadramento dos servidores do Municipio de 
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Alexania e o § 5° diz respeito a instituicao da VPNI, veja-se: 

§5° - No processo de enquadramento ficam assegurados, a titulo de 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, os valores 
excedentes que componham o atual vencimento do servidor, devendo 
o referido complemento ser computado para concessao de futuros 
reajustes gerais anuais e demais vantagens percentuais que 
incidam sobre o vencimento base. 

Cumpre notar que o texto legal assegura a percepcao da VPNI quando 

o vencimento anterior do servidor for maior que o novo vencimento, isto é, a VPNI 

serviria de urn excedente vencimental para compensar urn deficit vencimental. 

Importa, assim, evidenciar como a Lei 1.178/2011 (Regime Juridic() e Pianos de 

Cargos dos Servidores Publicos de Alexania) define vencimento: 

Art. 44 — Vencimento é a retribuicao pecuniaria paga ao servidor, 
corn frequencia, pelo efetivo exercicio de cargo pUblico, 
correspondente ao padrao fixado em Lei. 

Diferente e o conceito de remuneracao estabelecido no art. 45, da 

mesma lei: 

Art. 45 - remuneragao é o vencimento do cargo efetivo ou em 
comissao, acrescido das vantagens pecuniarias permanentes e 
temporarias estabelecidas em lei. 

Veja-se que o objetivo da VPNI foi dar alguma efetividade a regra da 

irredutibilidade dos subsidios e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e 

empregos pOblicos, prevista no art. 37, inciso XV, da CF/88: 

XV — o subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos pablicos sac) irredutiveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, §4°, 150, II, 153, III, e 
153, §2°, I; 

Nota-se que a reducao dos vencimentos e possivel em alguns casos, 

tais como, adequacao do teto remuneratorio (art. 37, inc. XI), eliminacao do efeito 

cascata dos acrescimos pecuniarios (art. 37, inc. XIV), implantagao da isonomia 

tributaria entre contribuintes (art. 150,11) e para a incidencia do lmposto de Renda 

(art. 153, III e §2°, I). 

Nos termos do §5°, do art. 235, da Lei n° 1.178/11, tern-se que o 

legislador municipal optou por estabelecer expressamente uma irredutibilidade 

vencimental, sem prejuizo de uma irredutibilidade remuneratoria, que esta garantida 

pelo art. 37, inc. XV, da CF e pelo art. 236, da Lei Municipal n° 1.178/11: 
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Art. 236 - Do enquadramento nao podera resultar reducao de 
vencimento, acrescido das vantagens permanentes adquiridas, 
ressalvadas as hipOteses previstas no art. 37, inciso XI da 
Constituicao Federal. (grifo nosso) 

A VPNI, por ser urn mero complemento referente ao pagamento de urn 

valor excedente entre o anterior vencimento e o novo vencimento, destinado 

exclusivamente para garantir a irredutibilidade, deve ser absorvida por reajustes 

futuros. Assim, nos termos da doutrina e jurisprudencia patrias, a VPNI, corn o 

passar do tempo, sera absorvida por ocasiao do desenvolvimento do servidor no 

cargo ou na carreira, ou seja, a vantagem sera mantida apenas ate que seu valor 

nominal  seja absorvido pelos reajustes futuros concedidos ao vencimento do 

servidor. Marcal Justen Filho assim dispde ao se referir a VPNI: "Tal parcela, 

contudo, sujeita-sea absorgao integral ou gradativa em decorrencia de futuros 

aumentos de remuneragao" 1 . 

Veja-se tambem a seguinte jurisprudencia do STF: 

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. FUNCIONA- RIO PUBLICO. 
CONVERSAO COMPULSORIA DO REGIME CONTRATUAL EM ESTATUTARIO. REDUcA0 
VERIFICADA NA REMUNERAgAO. ART. 7°, VI, C/C ART. 39, § 2°, DA CONSTITUIVO. 

Situagao incompativel corn o principio da irredutibilidade que protegia os salarios e protege os 
vencimentos do servidor, exsurgindo, como solugao razoavel para o impasse, 0 enquadramento 
do servidor do nivel mais alto da categoria funcional que veio a integrar, convertido, ainda, eventual 
excesso remunerat6rio verificado em vantagem pessoal a ser absorvida em futuras 
concessOes de aumento real ou especifico.  Recurs() conhecido e provido. Votacao: Unanime." 2 ( 
grifou-se). 

Observa-se que a vantagem pessoal sera absorvida em futuras 

concessoes de aumento real,  ou seja, em acrescimos salariais que ultrapassam o 

indice inflacionario. Esse raciocinio é compativel corn o entendimento esposado pela 

Procuradoria de Contas de que a VPNI esta sujeita a revisao geral anual, cujo 

objetivo é assegurar alguma recomposicao da inflacao do period() (art. 37, X da 

CF/88): 

X - a remuneracao dos servidores publicos e o subsidio de que trata o § 
4° do art. 39 somente poderao ser fixados ou alterados por lei 
especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisao geral anual, sempre na mesma data e sem distincao de indices; 
(Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)  

1 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. rev., ampl. e 
atualizada ate 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 
2 RE-212131/MG, Relator Ministro ILMAR GALVAO, publicacao DJU 29-10-99, julgamento 
03/08/1999 - Primeira Turma).  
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE. VENCIMENTO. 
SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL. VPNI. CORREcAO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Nao 6 possivel a alteracao do valor percebido a titulo de VPNI, tendo em vista o reajuste  
do vencimento basico dos servidores  das instituicoes federais de ensino vinculadas ao 
Ministerio da Educagao, previsto na Lei n. 10.302/2001. 
2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a Vantagem Pessoal 
ldentificada -VPNI esta sujeita, apenas, ao reajuste decorrente de revisao geral da 
remuneracao dos servidores publicos federais. 
3. Agravo regimental improvido. 4  

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLIC°. RECURSO 
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N° 320 DA SCJMULA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIcA ADICIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL. BASE DE 
CALCULO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCLUSAO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1 a 2 (...) 
3. Nao ha direito a manutencao dos criterios de reajustes de funcoes comissionadas 
transformadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, estando esta sujeita 

Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

Processo n 9  04908/12 

Fls.:  

A possibilidade de correcao da VPNI apenas por meio da revisao geral 

anual esta consagrada na jurisprudencia dos Tribunais Superiores, vejamos outros 

julgados, alem dos apontados no Parecer n° 8235/12 do MPjTCM: 

STF: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR POBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. DIFERENcA TRANSFORMADA EM 
VPNI E DIREITO A ANUENIO. COMPENSAgA0 DE VERBAS. INEXISTENCIA DE DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME JURIDICO DESDE QUE PRESERVADO 0 VALOR NOMINAL. 
OCORRENCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENC/MENTOS. 
REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, em reiteradas decisoes, pacificou o entendimento de que 
nao ha direito adquirido a regime juridico pertinente a composicao dos vencimentos, desde 
que a eventual modificagao superveniente preserve o montante global da remuneragao e, em 
consequencia, nao provoque decesso de carater pecuniario. (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, l a  Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a 
Ministra Carmen Lucia, l a  Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos 
Britto, l a  Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2 a  Turma, DJe de 
27.6.08, entre outros). 2. Reconhecida a repercussao geral do tema no julgamento do RE n. 563.965- 
RG/RN, Relatora a Ministra Carmen Lucia, confirmando a jurisprudencia desta Corte no sentido de 
que nao ha direito adquirido a forma de calculo de remuneragao, enfatizando, ainda, a legitimidade 
de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratOrio, desvinc;ule o calculo da 
vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissao ou funcao de confianca 
outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reaiustada 
sequndo os criterios das revisoes qerais de remuneracao do funcionalismo. 3  

STJ: 

3  RE 656982 AgR / AC — ACRE, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINARIO-Rebtor(a): Min. LUIZ 
FUX.Julgamento: 14/02/2012 
4  AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 854.287 - SC (2006/0113319-0) - RELATOR : MINISTRO 
JORGE MUSSI. Julgamento: 04/12/08.  
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Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

Processo n 2  04908/12 

FIs.:  

somente a atualizacao decorrente da revisao geral da remuneracao dos servidores 
publicos federais. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5  

Se o entendimento fosse outro (que a VPNI pudesse ser reajustada 

junto corn o vencimento), esta parcela jamais se extinguiria, pois a cada reajuste do 

vencimento, ela tambem seria reajustada e assim nao teria sentido falar em 

absorcao da vantagem pessoal. 

Nota-se que a parte final do § 5°, art. 235 da Lei 1.178/2011, ao dispor 

que a VPNI "deve ser computada para concessao de futuros reajustes gerais anuais 

e demais vantagens percentuais que incidam sobre o vencimento base", contraria o 

entendimento acima. Nos termos da jurisprudencia do STF e STJ, somente pode 

incidir sobre a VPNI a atualizacao decorrente da revisao geral da remuneracao 

dos servidores publicos. 

Portanto, deve-se entender a expressao "reajustes gerais anuais" as 

revisees gerais anuais estabelecidas no inc. X, do art. 37, da CF, e deve-se 

considerar inconstitucional, negando-se sua aplicacao, a expressao "e demais 

vantagens percentuais que incidam sobre o vencimento base" porque tal previsao 

contraria o principio da isonomia, pois implica em transformar a VPNI em 

vencimento, provocando a existencia irregular de dois vencimentos para o mesmo 

cargo. 

Alem do principio da isonomia, a expressao "e demais vantagens 

percentuais que incidam sobre o vencimento base", constante no final do § 5° do art. 

235 da Lei n° 1.178/2011 fere o principio segundo o qual nao existe direito adquirido 

a regime juridic° desde que preservado o valor nominal dos vencimentos, nos 

termos da decisao do STF, acima. 

Corn isso, respondo a Consulta do seguinte modo: 

E LEGAL a instituicao da VPNI constante no § 5° do art. 235 da Lei n° 1.178/2011, 
uma vez que visa dar efetividade a regra da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, 
XV da CF). Entretanto, é inconstitucional a expressao "e demais vantagens 
percentuais que incidam sobre o vencimento base", pois referida vantagem pessoal 
esta sujeita apenas a revisao geral anual dos servidores publicos  (art. 37, X da 
CF/88), nao podendo incidir sobre ela demais reajustes que visam dar aumento real 

5  AgRg no REsp 873104/PR, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI,SEXTA TURMA, julgado em 
26/08/2008, DJe 29/09/2008  
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4. DETERMINE o arquivamento dos autos. 

E a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto, TC 

Conselheiro Substituto Mrnricio Oli 

Relator 

1 de outubro de 2012. 

r-t/m6.  
a Azevedo 

Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Mauricio Oliveira Azevedo 

Processo n 2  04908/12 

Fls.:  

ao vencimento. 

III — PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentacao supra, nos termos do 

artigo 85, § 1° da Lei no 15.958/2007, corn redacao acrescida pela Lei n° 

17.288/2011, artigo 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolucao 

Administrativa n° 232/2011, e ern conformidade corn a Portaria n° 557/2011 que 

disciplina a aplicacao do inciso IV do artigo 6° da referida Resolucao Administrativa 

n° 232/2011, faco a seguinte PROPOSTA: 

1. CONHEcA da presente Consulta; 

2. MANIFESTE esta Corte de Contas, o seguinte entendimento: 

E legal a instituicao da VPNI constante no § 5° do art. 235 da Lei n° 1178/2011, uma 
vez que visa dar efetividade a regra da irredutibilidade de vencimentos (art. 37. XV, 
da CF). Entretanto, negar a aplicacao da expressao "e dernais vantagens 
percentuais que incidam sobre o vencimento base", contida na parte final do §5°, art. 
235, da Lei n° 1178/11, porque referida vantagem pessoal esta sujeita apenas a 
revisao geral anual dos servidores publicos  (art. 37, X da CF/88), nao podendo 
incidir sobre ela dernais reajustes que visam dar aumento real ao vencimento. 

3. DETERMINE o encaminhamento do Acordao e Proposta que o fundamenta ao 

Consulente para que tenha conhecimento da resposta nos termos da Lei n° 

15.958/2007 e do Regimento Interno. 

4. DETERMINE a publicacao do Acordao, nos termos do artigo 101 da Lei n° 

15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessarios. 

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 15 ed. atualizada por Fabricio gotta — Sao Paulo:  
Saraiva, 2010. 

CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. rev., ampl. e 
atualizada ate 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 

CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de direito administrativo. 23 ed. rev., ampl. e 
atualizada ate 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
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