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ACÓRDÃO CONSULTA  Nº 00015/2017 TCMGO - PLENO 

Processo n° 00551/2017 

Município Morrinhos 

Órgão Câmara  Municipal 

Assunto Consulta – extinção de gratificações específicas 

Período de Referência 2017 

Consulente Wellington Dias Fernandes (Presidente) 

CPF nº 758.161.641-04 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA. 1.  EXTINÇÃO MEDIANTE LEI. POSSIBILIDADE. 
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS. 2. 
INCORPORAÇÃO EM DEFINITIVO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR.  NÃO 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OPONÍVEL À ALTERAÇÃO DE 
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. 

Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Morrinhos, senhor Wellingtton Dias Fernandes, em que apresenta dúvida sobre o 

recebimento e incorporação de gratificações por tempo de serviço e por exercício de 

funções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, com o seguinte 

questionamento: 

[...] 

a) ...Tendo em vista o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 
supramencionados dispositivos constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal 
de Morrinhos, quanto a cada gratificação específica, no sentido de que "será incorporada ao vencimento" e que 
os respectivos servidores vêm recebendo o benefício, de forma permanece (há mais de três anos e, em alguns 
casos, há quase cinco anos), ainda é possível a extinção de cada gratificação específica, mediante lei, com a 
exclusão do respectivo valor da folha de pagamento de cada um dos servidores que vêm recebendo o benefício? 

b) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, é legal o entendimento de que a 
gratificação específica em questão ainda não incorporou ao patrimônio de cada servidor público? 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, à luz dos dispositivos 

e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 180/2017-GCSICJ, do 

Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, relator, ACORDA o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado Pleno: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE, em virtude da apreciação do 

mérito da consulta, que: 

 a) sim, é possível a extinção de gratificação específica, mediante lei, 

preservando-se, todavia, pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos e 

subsídios, previsto no art. 37, XV da Constituição Federal, o respectivo valor, sob a 

denominação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI;  

 b) sim, a gratificação específica não se incorpora em definitivo ao 

patrimônio jurídico do servidor público, pois não existe direito adquirido que se 

sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças 

na legislação de regência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 

563965-RN). 

À Superintendência de Secretaria, para as providências da sua competência 
regimental.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 21 de junho 
de 2017. 
 
5. Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
6. Relator: Irany de Carvalho Júnior. 
7. Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 
Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. 
Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 
8. Votação: 
9. Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel Augusto 
Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 
Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Voto contra do Cons. Francisco José Ramos. 
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PROPOSTA DE DECISÃO Nº 180/2017-GCSICJ 

Processo n° 00551/2017 

Município Morrinhos 

Órgão Câmara  Municipal 

Assunto Consulta – extinção de gratificações específicas 

Período de Referência 2017 

Consulente Wellington Dias Fernandes (Presidente) 

CPF nº 758.161.641-04 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA. 1.  EXTINÇÃO MEDIANTE LEI. POSSIBILIDADE. 
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS. 2. 
INCORPORAÇÃO EM DEFINITIVO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR.  
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OPONÍVEL À 
ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Morrinhos, senhor Wellingtton Dias Fernandes, em que apresenta dúvida sobre o 

recebimento e incorporação de gratificações por tempo de serviço e por exercício de 

funções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, com o seguinte 

questionamento: 

[...] 

c) ...Tendo em vista o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 
supramencionados dispositivos constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal 
de Morrinhos, quanto a cada gratificação específica, no sentido de que "será incorporada ao vencimento" e que 
os respectivos servidores vêm recebendo o benefício, de forma permanece (há mais de três anos e, em alguns 
casos, há quase cinco anos), ainda é possível a extinção de cada gratificação específica, mediante lei, com a 
exclusão do respectivo valor da folha de pagamento de cada um dos servidores que vêm recebendo o benefício? 

d) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, é legal o entendimento de que a 
gratificação específica em questão ainda não incorporou ao patrimônio de cada servidor público? 
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1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária 

2. Autuada dia 24/1/2017, a consulta foi originariamente instruída com os 

seguintes documentos: 

a) Documentos do Consulente (fls. 4/8); 

b) Parecer da Assessoria Jurídica, de 23/1/2017 (fls. 9/17); 

c) Lei Complementar Municipal nº 14/2003 – Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município (fls. 18/81); 

d) Lei Municipal nº 2.996/2013 – Plano de Cargos e Salários dos 

Servidores da Câmara Municipal (fls. 82/155, repetida às fls. 156/172); 

e) Lei Municipal nº 3.034/2014, que promove alterações na Lei nº 

2.996/2013 (fls. 173/175); e 

f) Lei Municipal nº 1.929/2002 – que regula o Sistema de Seguridade 

no Município (fls. 176/205). 

1.2.2. Do parecer jurídico do Consulente 

3. No parecer jurídico do Consulente (fls. 9/17) foi apresentada a seguinte 

resposta: 

[...] 

Pois bem. A legislação de regência da matéria, no âmbito municipal, é o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Morrinhos (LC n° 014/2003 - Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Municipais) e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
Públicos da Câmara Municipal de Morrinhos (Lei Municipal n° 2996, de 20 de setembro de 
20\3). 

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Morrinhos (LC nº 014/2003 - Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais - doc. 05 em anexo), trata sobre a matéria 
de Gratificações em seu art. 52, 2°, que assim dispõe: 

TITULO III 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

CAPITULO II 

DAS VANTAGENS 

Art. 52. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

I - indenizações; 

II - retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou de natureza especial, função de 
direção, chefia e assessoramento; 

III - gratificações; 
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IV - adicionais. 

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos 
casos e condições indicados em lei. 

E consta expressamente do art. 233 c/c art. 230 do aludido Estatuto (Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Municipais) que é extensivo/aplicável aos servidores públicos 
do Legislativo Municipal: 

"Art. 233. O regime jurídico desta Lei é extensivo aos servidores da Câmara Municipal, 
no que couber."  

Art. 230. O Chefe do Poder Executivo e o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito de 
suas respectivas competências, expedirão os atos necessários à plena execução das 
disposições desta Lei." 

De fato, o regime jurídico dos servidores públicos integrantes do Quadro de Pessoal do 
Legislativo Municipal é o estatutário, a que se encontram sujeitos, aplicando-se-lhes os 
preceitos estabelecidos no referido Estatuto (v.g., regras sobre o processo disciplinar, 
penalidades, licenças, afastamentos, deveres, direitos, etc). 

Por simetria com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 49), o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais estabelece, no 2° de seu art. 52, que poderão ser pagas ao 
servidor, além do vencimento, gratificações que se incorporarão ao vencimento nos casos e 
condições indicados em lei. 

E no ordenamento jurídico municipal, a lei que indicou os casos/condições de 
incorporação de gratificações específicas, no âmbito da Câmara Municipal de Morrinhos, foi a 
Lei nº 2.996/2013, que determinou que as gratificações genericamente previstas aos 
ocupantes de cargos de provimento comissionado (art. 48 da Lei nº 2.996/2013, com redação 
dada pela Lei n° 3.034/2014 - doc. 07 em anexo), em nenhuma hipótese, incorporariam-se. Em 
sentido diametralmente oposto, assegurou aos servidores ocupantes de específicos cargos de 
provimento efetivo (com percentuais definidos legalmente conforme nível e grau a que 
pertençam na estrutura de cargos do Quadro de Pessoal) gratificações específicas, que "serão 
incorporadas ao vencimento". Veja-se: 

"Art. 41. O servidor público ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais 
(Nível N1, Grau 01) terá direito a uma gratificação correspondente a 30% de seu vencimento-
base, a qual será incorporada ao vencimento. 

Art. 42. O servidor público ocupante do cargo efetivo de Nível N2, Grau 02 terá direito a 
uma gratificação correspondente a 30% de seu vencimento-base, a qual será incorporada ao 
vencimento. 

Art. 43. O servidor público ocupante do cargo efetivo de Nível N2, Grau 01 terá direito a 
uma gratificação correspondente a 40% de seu vencimento-base, a qual será incorporada ao 
vencimento. 

Art. 44. Os Servidores públicos ocupantes dos cargos efetivos de Nível N3, Grau 03 e de 
Nível N3, Grau 04 terão direito a Gratificação Especial de Atividade, correspondente a 5O% de 
seu vencimento-base, a qual será incorporada ao vencimento." 

Havendo previsão expressa no texto da própria lei de regência da matéria, no sentido 
de que cada gratificação específica, estabelecida aos servidores ocupantes de específicos 
cargos de provimento efetivo, uma vez concedida, incorpora-se ao vencimento do servidor, não 
pode o Administrador, discricionariamente, "escolher" não observar, não cumprir a lei. 

Todo Administrador Público encontra-se sujeito ao princípio da legalidade estrita, 
somente podendo fazer o que a lei determina, a ela encontrando-se estritamente vinculado. E 
como se constata do exame dos supramencionados dispositivos legais, o pressuposto para a 
incorporação de cada gratificação específica, estabelecida aos ocupantes de específicos 
cargos é o enquadramento no Nível e Grau fixado em lei e a concessão formal da vantagem 
pecuniária, não sendo permitido ao intérprete, ao Administrador substituir ou alterar a vontade 
do legislador. 
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Acerca do tema, na esteira de robusto posicionamento jurisprudencial pátrio, importa 
destacar que "a mais basilar regra hermenêutica pontifica que 'onde a lei não distingue, não 
cabe ao intérprete distinguir', indicando assim, que ao exegeta não é dado alterar o alcance da 
lei, substituindo a vontade do legislador, de modo a restringir o alcance da norma editada de 
maneira ampla. 

O princípio da legalidade, que rege os atos da Administração, não pode ser invocado 
como salvaguarda para efetivar-se uma interpretação normativa tendente a suprimir um direito 
legítimo, previsto em lei de modo irrestrito, consistente na incorporação da gratificação percebida 
(...) 

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, verbis:  

"(...) Constitui regra de hermenêutica a assertiva de que ao intérprete não cabe distinguir 
quando a norma não distingue, sendo inconcebível interpretação restritiva, assim como o 
estabelecimento de óbices não expressamente previstos na lei. Precedentes do STJ (...)". (STJ 
5ª Turma. REsp 944138 / PR. ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJe 15/06/2009). 

"( ... ) é princípio basilar da hermenêutica que não pode o intérprete restringir onde a lei 
não restringe ou excepcionar onde a lei não excepciona. 8. A respeito do tema, Carlos 
Maximiliano, ao discorrer sobre o brocardo jurídico "ubi lex non distinguit nec nos distinguere 
debemus: onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir", afirmou que, "quando o 
texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os 
casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente 
distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem 
acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas" (in "Hermenêutica e 
Aplicação do Direito", 17" ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 247) (...)". (STJ. 1ª Turma REsp 
8530861 RS. ReI. Min. Denise Arruda. Dje 12/02/2009). 

(TJGO. RECURSO ADMINISTRATIVO NO 24077188.2015.8.09.0000/201592407714. 
REL.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA (Em Substituição). CORTE ESPECIAL, J. EM 
11.11.2015.) 

Em verdade, interpretar em sentido contrário a dispositivo expresso de lei (quanto à não 
incorporação de um benefício que a lei inequivocamente determina estar incorporado) 
implicaria em suprimir do servidor uma parcela de sua remuneração (gratificação incorporada 
por força de lei) em violação ao direito estatuído no art. 37, inciso XV, da CF/88 (irredutibilidade 
de vencimentos). 

Acerca do tema, preleciona o Mestre Hely Lopes Meirelles, no sentido de que as 
gratificações "não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na 
disponibilidade e na aposentadoria, SALVO QUANDO A LEI EXPRESSAMENTE O 
DETERMINA, POR LIBERALIDADE DO LEGISLADOR" (in Direito Administrativo Brasileiro. 
SP: Malheiros Editores, 35" ed., pág. 501). 

Ainda sobre a matéria, adverte o insigne Marçal Justen Filho: "o regime jurídico da 
remuneração dos servidores se subordina a inúmeros princípios e limitações de nível 
constitucional ( ... ) O princípio da estrita legalidade: o art. 37, X, da CF11988 determinou que a 
remuneração (vencimentos e subsídios) deve ser fixada ou alterada por lei específica ( ... ) Se 
houver negativa de aplicação de benefício previsto em lei, estará configurada violação ao 
direito subjetivo do servidor" (in Curso de Direito Administrativo. SP: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, pág. 842/843). 

No mesmo diapasão, o robusto posicionamento jurisprudencial do Egrégio Superior 
Tríbunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA 
DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ( ...) 

I. A Gratificação de Função tem caráter precário e 'propter laborem', ou seja, ainda que 
auferida por um longo período, não SE INCORPORA AO VENCIMENTO, a não ser QUANDO 
ESTABELECIDO POR LEI, o que não é o caso dos autos. 

2. Recurso desprovido." (STJ. RMS 13.018/RO, 58 Turma, Rel.8 Min.8 LAUR1TA VAZ, 
DJ de 12/06/2006.) 
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Na esteira desse entendimento, posiciona-se a uníssona jurisprudência pátria: 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 
SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PREVISTA NO REGIME 
JURÍDICO DOS SERVIDORES DE FORMOSA (...) INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. 

A Lei Municipal nº 143-JP, de 02 de maio de 1991, instituiu o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos de Formosa, assentando no artigo 112, § 2°, que "as gratificações poderão 
incorporar-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados nesta lei". 2. HÁ 
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA LEI MUNICIPAL nº 200-SMG/2003 de incorporação aos 
proventos de aposentadoria, das diferenças salariais percebidas a título de gratificação 
complementar pelos servidores ocupantes de cargos efetivos, em exercício, e aos que já 
exerceram cargos público em comissão por mais de 05 anos ininterruptos. (...) 4. A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VEDA A INCORPORAÇÃO DAS SOBREDITAS PARCELAS 
REMUNERATÓRIAS aos proventos de aposentadoria, MORMENTE HAVENDO 
DETERMINAÇÃO POR LEI LOCAL. REMESSA IMPROVIDA. 

(DGJ 168527-63.2014.8.09.0044, ReI. Dr. SERGIO MENDONCA DE ARAÚJO, julg. 
04/08/2016, DJe. 2087 de11/08/2016, TJGO) 

"MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES 
(...) 

Voto: (...) Na hipótese em tela, HÁ EXPRESSA PREVISÃO LEGAL permitindo a inclusão 
das verbas de caráter temporário para fins de contribuição (...) Destarte, NÃO HÁ COMO SE 
AFASTAR O DIREITO DA REQUERENTE EM OBTER A INCORPORAÇÃO DOS VALORES 
RELATIVOS A GRATIFICAÇÃO Complementar percebidas por ocasião do efetivo exercício do 
cargo em que ocorreu a aposentadoria. MORMENTE EM SE CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA 
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE TAL MONTANTE, como pode se inferir das fichas financeiras 
colacionadas aos autos. 

Não obstante, cabe registrar que apesar de o TCM ter determinado a correção dos 
proventos de aposentadoria da autora por entender ilegal a incidência da Gratificação 
Complementar, o mesmo tribunal, em casos análogos, considerou legais as concessões de 
aposentadorias a outros servidores do Município de Formosa-GO com a inclusão da Gratificação 
Complementar, conforme comprovam os documentos acostados às fls. 559/564 ( ... ) 

Destarte, EXISTINDO LEI QUE CONCEDA AO SERVIDOR O DIREITO DE 
INCORPORAR a seus proventos, gratificação de função, ou de representação, após decorrido o 
tempo exigido pela norma, lei posterior não pode suprimi-lo, por regular a matéria de forma 
diversa, evidenciado que a incorporação dos valores, legalmente, adquire o caráter de 
remuneração efetiva e permanente." (MS W 335314-3.2015.8.09.0000, COMARCA GOIÂNIA, 
REL. Des.r Olavo Junqueira de Andrade, TJGO). 

Destarte, pode-se afirmar que, por determinação expressa de lei, por liberalidade do 
legislador, enquadrando-se o servidor no Nível e Grau estabelecido em lei e lhe sendo 
formalmente concedida a gratificação específica em questão, estará tal vantagem pecuniária 
incorporada a seu vencimento. 

A incorporação da aludida vantagem pecuniária resta cabalmente evidenciada da 
circunstância de que, após a referida previsão legal, segundo informado pelo Chefe do 
Legislativo Municipal, a Câmara Municipal de Morrinhos concedeu, a seus servidores efetivos, 
cada gratificação específica através de Decreto da Mesa Diretora da Câmara (composta pelo 
Presidente e demais membros, na forma regimental), exarado, especificamente quanto a cada 
servidor, dentro de regulares processos administrativos, sendo tais benefícios comunicados, 
inclusive ao TCM/GO. 

Mas não é só. O pagamento das gratificações específicas em questão vem sendo feito, 
mensalmente, de forma permanente, há mais de 03 (três) anos e, em alguns casos, há quase 
OS (cinco) anos, impondo-se destacar que, por se tratar de benefício permanente, sobre o 
valor da referida gratificação foi descontada, mensalmente, durante todo esse período, de cada 
servidor a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA para o Regime Próprio de Previdência do 
Município. 

Isso porque, na forma da Lei Municipal n° 1.929, de 20 de setembro de 2002 (doc. 08 
em anexo), a base de cálculo da contribuição previdenciária é o 'valor constituído pelo 
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vencimento do cargo efetivo' 'acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 
em lei' (§ 1º do art. 29), sendo, portanto, tais gratificações específicas utilizadas como base de 
cálculo para a contribuição previdenciária, durante todo esse período, em razão de sua 
natureza jurídica (de vantagem permanente). 

Em face do exposto, vislumbra-se que a extinção de cada gratificação específica, 
mediante lei, com a exclusão do respectivo valor da folha de pagamento de cada um dos 
servidores que vêm recebendo o benefício, afrontaria o direito adquirido destes servidores, 
face à inquestionável redução do valor nominal da remuneração dos aludidos servidores 
públicos. 

Como é de cediço conhecimento, não há direito adquirido do servidor a regime jurídico, 
impondo-se, todavia, o respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos 
do servidor público. Veja-se: 

"O regime jurídico do servidor, titular de cargo de provimento efetivo, apresenta 
peculiaridades no tocante à remuneração (...). É ASSEGURADO AO SERVIDOR UMA 
REMUNERAÇÃO CUJO VALOR NÃO PODE SER REDUZIDO e que se subordina à revisão 
para neutralizar os efeitos da inflação". (...) 

O princípio da irredutibilidade da remuneração: o art. 37, XV, da CF/1988 estabeleceu 
que A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES e empregados públicos É IRREDUTÍVEL. 

Portanto, trata-se de impedir que o valor nominal da remuneração seja reduzido". 
(MARÇAL, Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. SP: Editora Revista dos Tribunais, 
2016, págs. 728 e 842/843). 

"Apelação Cível. Ação revisional. Gratificação de função. Incorporação à gratificação 
denominada Vantagem Pessoal Adquirida Nominal - VPAN. (...) In casu, com a entrada em vigor 
da Lei Municipal 1.760/2012 as gratificações até então recebidas pela recorrente foram 
incorporadas em seu salário base e eventual diferença passou a ser inserida em seu vencimento 
por meío da Vantagem Pessoal Adquirida e Nominal - VPAN (...). II - Inexistência de direito 
adquirido a regime jurídico. O direito adquirido não pode ser invocado em face do regime jurídico 
modificado por legislação superveniente, desde que (...) A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NÃO 
PODE GERAR REDUÇÃO NOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS (INCISO XV, 
DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988), o que inocorreu no caso em 
comento. Apelo conhecido e desprovido." (TJGO, APELACAO CIVEL 342044- 
48.2014.8.09.0032, ReI. DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, 2A CAMARA CIVEL, DJe 2043 de 
09/0612016). 

"AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. MAGISTRADOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO. ( ... ). I. O Supremo Tribunal 
Federal possui o entendimento de que não há direito adquirido relativo a regime jurídico ou à 
forma de cálculo dos rendimentos de servidor, DESDE QUE PRESERVADO O MONTANTE 
GLOBAL DA SUA REMUNERAÇÃO". (AO 1546 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 24/0212015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLlC 12-
03-2015). 

"O princípio da irredutibilidade de vencimentos "não veda a redução de parcelas que 
componham os critérios legais de fixação, DESDE QUE NÃO SE DIMINUA O VALOR DA 
REMUNERAÇÃO NA SUA TOTALIDADE" (RE 364.317-rs, 2" Turma, ReI. Ministro Carlos 
Velloso, em 21110/2003). 

"MANDADO DE SEGURANÇA. (...) EXTINÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (...) POR 
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (...) INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME 
JURÍDICO REMUNERATÓRIO. VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PRESERVADO. (...) 
não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico 
pertinente à composição dos vencimentos, DESDE QUE EVENTUAL MODIFICAÇÃO 
INTRODUZIDA POR ATO LEGISLATIVO SUPERVENIENTE NÃO PROVOQUE DECESSO DE 
CARÁTER PECUNIÁRIO. IV- Deveras, o servidor público somente pode guerrear contra lei que 
modifique o regime jurídico remuneratório QUANDO ESTE LHE TROUXER EVIDENTE 
PREJUÍZO EM SEUS VENCIMENTOS, UMA VEZ QUE CONFIGURAR-SE-IA VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E 
DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS ( ...)"(TJGO, MS 142736-98.2012.8.09.0000, ReI. 
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DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 07/0512013, DJe 1304 de 
16/05/2013). 

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica posiciona-se no sentido de que as 
gratificações específicas estabelecidas, nos arts. 41 a 44 do Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da Câmara Municipal de Morrinhos, aos servidores ocupantes de específicos 
cargos de provimento efetivo, incorporaram-se ao patrimônio jurídico de cada um dos 
servidores que vêm recebendo o benefício e poderão ser extintas, por lei, desde que 
preservado o valor nominal da remuneração de tais servidores públicos. (Grifos divergentes do 
original). 

1.2.3. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

4. Via Despacho nº 3/2017-GCSICJ, de 24/1/2017 (fls. 206), enviei os 

autos à Divisão de Documentação e Biblioteca que, pelo Despacho nº 007/2017, de 

25/1/2017 (fls. 214), apresentou o seguinte rol de decisões do Tribunal sobre o tema, 

destacando-se: 

Extinção/Revogação de Gratificações 

RC Nº 103/98 - Formosa 
EMENTA: Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da concessão de 
gratificação de 70% sobre a remuneração do professor ou assistente de ensino, vez que a 
mesma está disciplinada na Lei Orgânica do Município. Porém, nada impede que a mesma 
seja reduzida ou extinta, através de lei de iniciativa do Executivo. 
TCM, 21.10.98 

[...] 

Incorporação de Gratificações 

[...] 

AC-CON nº 026/12 – Câmara Municipal de Anápolis e ISSA  
EMENTA: Incorporação de biênio, gratificações e horas-extras. Declaração de 
Inconstitucionalidade. Efeitos ex nunc. Parcelas de trato sucessivo. LRF. Prescrição 
quinquenal. Convolação em Vantagem Pessoal Adquirida e Nominal – VPAN.  
DATA: 21.11.2012 

AC-CON nº 008/12 – Prefeitura de Caldas Novas  
EMENTA: Impossibilidade de incorporação de gratificações e adicionais de natureza 
temporária aos proventos de aposentadoria de servidor. Excepcionam essa regra vantagens 
permanentes e adicionais de caráter individual incorporáveis por lei. Só poderá haver 
contribuição previdenciária sobre gratificação se houver previsão em lei, e mediante 
expressa opção do servidor.  
DATA: 28.03.2012 

[...] 

RC nº 072/01 – Caçu  
EMENTA: A incorporação de gratificações ou outras vantagens aos proventos de 
aposentadoria só será possível se houver previsão legal, e se estiverem sendo percebidas na 
data da aposentação e com incidência da contribuição previdenciária. A gratificação relativa 
à assunção de cargo em comissão será incorporada aos proventos se houver recolhimento 
da contribuição previdenciária, e se estava sendo percebida quando da aposentação.  
CF, art. 40; Lei Federal nº 9783/99; RN 003/2000.  
TCM, 16.05.2001 

[…] (Grifos divergentes do original). 
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1.2.4. Manifestação conclusiva da SAP 

5. Instada a se manifestar via Despacho nº 5/2017-GCSICJ, de 26/1/2017 

(fls. 215), a Secretaria de Atos de Pessoal, por meio do Certificado nº 320/2017, de 

3/2/2017 (fls. 216/220), opinou: 

[...] 

2.2 Do mérito 

O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre dúvida suscitada a respeito da 
possibilidade de supressão, por meio de lei, de gratificação conferida a determinados 
servidores pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de 
Morrinhos/GO. 

Questiona o consulente, in verbis:  

“Tendo em vista o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 
supramencionados dispositivos constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento 
da Câmara Municipal de Morrinhos, quanto a cada gratificação específica, no sentido de 
que “será incorporada ao vencimento” e que os respectivos servidores vêm recebendo o 
benefício, de forma permanente (há mais de três anos e, em alguns casos, há quase 
cinco anos), ainda é possível a extinção de cada gratificação específica, mediante lei, 
com exclusão do respectivo valor da folha de pagamento de cada um dos servidores 
que vêm recebendo o benefício?” 

De início, convém buscar na doutrina definições de termos que serão utilizados a frente. 

Subsídio, na definição oferecida por Celso Antônio Bandeira de Mello, “é a 
denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual a retribuição 
que lhes concerne se efetua por meio dos pagamentos mensais de parcelas únicas, ou seja, 
indivisas e insuscetíveis de adiantamentos ou acréscimos de qualquer espécie”1. 

Vencimento, no singular, é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo 
exercício do seu cargo2, também chamado de vencimento-base ou vencimento-padrão.  

O termo vencimentos, segundo Carvalho Filho, é sinônimo de remuneração3, e 
consubstancia o montante percebido pelo servidor a título de vencimento e vantagens 
pecuniária, ou seja, tudo o que o servidor vence ou percebe. 

Gratificação é uma espécie de vantagem pecuniária, parcela acrescida ao vencimento-
base em decorrência de situação previamente estabelecida pela lei. 

A questão colocada em análise envolve, essencialmente, a garantia constitucional de 
irredutibilidade de subsídios e vencimentos constitucionalmente conferida aos servidores 
públicos. 

Sobre o tema, a Constituição Federal dispõe: 

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, 
152, III e 153, § 2º, I. 

                                                           
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 277.   
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
p. 679. 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. p 679. 
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Em seu magistério, Alexandre de Moraes recorda que o Supremo Tribunal Federal 
definiu o alcance da garantia constitucional em questão, estabelecendo que a cláusula “veda a 
redução do que se tem”4, não podendo o quantum remuneratório ser diminuído5. 

Carvalho Filho acrescenta que “a leitura da regra constitucional, por outro lado, deve 
levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas 
incorporadas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica”6. 

Dessa forma, com respaldo em respeitada doutrina e na jurisprudência, podemos 
afirmar que a exegese da norma constitucional em destaque é cristalina ao apontar a vedação 
à supressão no valor nominal do vencimento ou subsídio conferido ao servidor público.  

Contudo, se por um lado não pode o ente público reduzir o vencimento de seus 
servidores, de outro, não se atribui aos agentes públicos direito adquirido à regime jurídico.  

É esta a posição dos Tribunais Superiores pátrios: 

“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Interposição em 24.5.2013. Direito 
adquirido a regime jurídico de reajuste de gratificação incorporada. Inexistência. 1. A 
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma vez preservada 
a irredutibilidade dos vencimentos, inexiste direito adquirido a regime jurídico de reajuste de 
gratificações. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Ag Reg no Recurso 
Extraordinário nº 735707 – Rondônia, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 
14/12/2016); 

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores inativos. 3. Inexistência de direito 
adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes do STF. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 658.939/SE-AgR, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/11); 

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militares. 3. Nova estrutura remuneratória. 4. 
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 5. Irredutibilidade de vencimentos. 6. 
Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 737.404/RJ-AgR, Segunda 
Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/11/11). 

“Agravo regimental. Recurso em Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal. 
Gratificação de Produtividade Fiscal e encargos especiais. Cargo em Comissão. Exoneração. 
Irredutibilidade dos vencimentos.1. (...); 3. O servidor público não possui direito adquirido a 
regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 
Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, 
como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, 
desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do STF e STJ. 4. Agravo 
Regimental não provido (AgRg no RMS 43978 / RJ, Segunda Turma, Relator Min. Herman 
Benjamim, DJe 20/06/2014). 

Como visto, a estrutura da remuneração dos servidores públicos pode ser livremente 
alterada. Desde que procedida por lei específica e obedecida a iniciativa legislativa pertinente, 
a alteração de padrões remuneratórios, incluindo gratificações, pode ser implementada.  

Diante desta realidade, qualquer inovação legislativa que venha a dispor sobre cargos e 
vencimentos de servidores públicos necessita se atentar ao binômio irredutibilidade de 
vencimentos X mutabilidade de regime jurídico. Deve ser observado que a alteração ou 
redução das parcelas que compõem a remuneração não podem importar em diminuição de seu 
valor total7. 

Estabelecidas as premissas acima, impende avançar sobre questão relativa 
especificamente sobre a supressão de gratificações. 

Conquanto careça de importância prática a distinção entre adicional e gratificação, Hely 
Lopes Meirelles, citado por Carvalho Filho, ensina:  

                                                           
4 RTJ 104/808 
5 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. P. 195. 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. p 687. 
7 MORAES, Alexandre. Op. Cit. p. 195. 
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“O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é ser aquele uma recompensa ao 
tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que 
refogem da rotina burocrática, e esta uma compensação por serviços comuns executados em 
condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que 
agravam o orçamento do servidor”8.  

Fundamental, segundo a doutrina, é a compreensão de que essas vantagens 
pecuniárias estão vinculadas a um suporte fático determinado em lei para gerar o direito a sua 
percepção, a despeito do título que se dê à vantagem. 

Sendo assim, o direito ao recebimento de uma gratificação está atrelado à verificação, 
caso a caso, do cumprimento da premissa legalmente estabelecida. Em outras palavras, 
recebe o valor referente à gratificação o servidor que cumpra a condição estabelecida, 
somente enquanto verificada esta mesma premissa. Via de regra, gratificações não compõem 
o vencimento-base. Infere-se, portanto, que “não se incluem (...) na garantia da irredutibilidade 
os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e muitas vezes 
de caráter transitório”9. 

Conclui-se, então, que gratificações são plenamente suprimíveis posto que a percepção 
dessa vantagem pelo servidor não está protegida pelo manto da irredutibilidade remuneratória. 

Há, entretanto, particularidade em algumas legislações concessórias de gratificações 
que merece destaque, uma vez que alteram a regra geral acima descrita. 

Existe legislações que preveem expressamente a incorporação de vantagens 
pecuniárias ao vencimento-base, fato que faz incidir o princípio da irredutibilidade sobre o valor 
percebido a título de gratificação. 

Para a elucidação da exceção em destaque, colacionamos, mais uma vez, o valioso 
magistério de Carvalho Filho. In litteris: 

“Seja como for, esse valor incorporado terá a natureza jurídica de vantagem pecuniária, por ser 
diverso da importância percebida em razão do cargo, mas, em última análise, reflete verdadeiro 
acréscimo na remuneração do servidor por seu caráter de permanência. Consumado o fato que 
a lei definiu como gerador da incorporação, o valor incorporado constituirá direito adquirido do 
servidor, sendo, portanto, insuscetível de supressão posterior pela Administração. O necessário, 
sem dúvida, é que a lei funcional demarque, com exatidão, e em cada caso, qual a situação 
fática que, consumada, vai propiciar a incorporação; ocorrida a situação, o servidor faz jus à 
agregação do valor a seu vencimento-base”.10 

A conclusão que se extrai segue no sentido de que, uma vez prevista a incorporação, o 
valor conferido a título de gratificação ao servidor público alcançado pela norma não pode ser 
suprimido, uma vez a vantagem integra seu vencimento-base, que é irredutível. 

A manifestação das ilustres Procuradoras da Câmara Municipal de Morrinhos/GO é 
precisa quando afirmam que “interpretar em sentido contrário a dispositivo expresso de lei 
(quanto à não incorporação de um benefício que a lei inequivocamente determina estar 
incorporado) implicaria em suprimir do servidor uma parcela de sua remuneração (...) em 
violação ao direito estatuído no art. 37, inciso XV, da CF/88 (irredutibilidade de vencimentos) ” 
(fls. 12). 

É certo que o legislador poderia, por razões orçamentárias, por exemplo, extinguir 
gratificação, ainda que a lei concessória preveja sua incorporação ao vencimento dos 
servidores beneficiários. Contudo, a extinção da benesse atingiria apenas os servidores que 
ainda não contam com o benefício. Àqueles que já incorporaram o valor ao seu vencimento-
base deve ser garantida a manutenção do mesmo patamar vencimental.  

Nos casos em que a situação descrita ocorre, é comum que a Administração se valha 
de alternativas como o pagamento parcelas denominadas “vantagem pessoal nominalmente 
identificável” ou “diferença individual”, que nada mais são do que benefícios pontuais e 
pessoais, compensatórios da extinção de gratificações incorporadas, com o fim de proteger 

                                                           
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 405. 
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. p 687. 
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. p 687. 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior 
 

AC-CON            RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br                    11 
AC CON 00015-17 - proc 00551 17 - CAM. Morrinhos  CONSULTA. 

Processo nº 00551/2017 
 

Fls. 

seus servidores de eventual redução de vencimento. 

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de que seja: 

I. efetuado juízo pela admissibilidade da consulta, uma vez preenchidos os 
pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007; e, 

II. respondido ao consulente que:   

a) gratificações incorporadas ao vencimento dos servidores por expressa disposição de 
lei não podem ter seu valor suprimido da remuneração dos servidores beneficiados, sob pena 
de ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos e subsídios; 

b) em caso de inovação legislativa que extinga a gratificação já incorporada ao 
vencimento de servidores específicos, deve a administração garantir a estes beneficiados, por 
meio de vantagens pessoais, o valor já incorporado à remuneração. (Grifos divergentes do 
original). 

1.2.5. Manifestação conclusiva do MPC 

6. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 614/2017, de 

10/2/2017 (fls. 221), endossou o posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal. 

7. É o Relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

8. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 

nº 15.958/07, artigo 31, caput, a seguir transcrito: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência ...” 

9. Consta, também, no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

10. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

11. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no 
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exercício de 2017, a presidência das consultas de Morrinhos, conforme art. 4º da 

Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da Consulta 

12. A consulta merece conhecimento, em função do atendimento aos 

requisitos dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica deste Tribunal, a saber: 

a) dúvida sobre dispositivo de lei afeto à competência do Tribunal; 

b) parte legítima (Presidente da Câmara); 

c) indicação precisa do objeto; 

d) redação de forma articulada; 

e) presença de parecer jurídico do órgão consulente; 

f) tese jurídica em abstrato; 

g) não ocorrência de manifestação prévia do Tribunal. 

2.2. Do mérito 

13. Quanto ao mérito, adoto como razões de decidir os fundamentos 

erigidos pela Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado nº 320/2017. 

14. Todavia, é de importância salutar enfrentar objetivamente os quesitos 

suscitados pelo Consulente, que, em verdade, desdobram-se em três etapas 

2.2.1. Da analise do primeiro Questionamento 

15. Convém transcrever o questionamento formulado pelo Consulente: 

 a) ...Tendo em vista o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 
supramencionados dispositivos constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal 
de Morrinhos, quanto a cada gratificação específica, no sentido de que "será incorporada ao vencimento" e que 
os respectivos servidores vêm recebendo o benefício, de forma permanece (há mais de três anos e, em alguns 
casos, há quase cinco anos), ainda é possível a extinção de cada gratificação específica, mediante lei, com a 
exclusão do respectivo valor da folha de pagamento de cada um dos servidores que vêm recebendo o benefício? 

16. O questionamento possui dois desdobramentos, no quais o Consulente 

deseja saber se é possível excluir, mediante lei: a) as gratificações específicas; e b) 

o valor da folha de pagamento dos servidores que as vem recebendo. 

17. Responde-se positivamente ao primeiro desdobramento. A 

Administração Pública tem a prerrogativa de alterar a estrutura de cargos públicos e, 

portanto, pode instituir, excluir ou alterar gratificações, mediante lei específica. 
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18. Quanto ao segundo desdobramento, a Administração deve atender ao 

princípio da irredutibilidade de vencimentos e subsídios, constante no inciso XV do 

art. 37 da Constituição Federal. 

19. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ementou: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.  SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CERES. LEI 
Nº 1.760/2012. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO À VANTAGEM 
PERMANENTE ADQUIRIDA E NOMINAL (VPAN). IMPOSSIBILIDADE. 1- A Administração 
Pública, usando de sua discricionariedade, pode alterar a estrutura dos cargos públicos, 
extinguindo-os ou modificando-os, não havendo se falar em direito adquirido a regime jurídico, 
desde que não haja redução do patamar remuneratório anteriormente recebido.  2- Com a 
entrada em vigor da Lei Municipal de Ceres, nº 1.760/2012, as gratificações de função até 
então recebidas pelo servidor foram incorporadas em seu salário base, e eventual diferença 
passou a ser inserida em sua remuneração por meio da Vantagem Pessoal Adquirida e 
Nominal - VPAN, que vem recebendo desde então, não havendo, portanto, decesso 
remuneratório. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 

(TJGO, Apelação Cível 283692-97.2014.8.09.0032, Rel. DES. Itamar de Lima, 3ª Câmara 
Cível, julgado em 13/09/2016, DJe 2118 de 26/09/2016) (Grifos acrescentados). 

20. A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal: 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE 
OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 1.102/90, QUE ESTABELECE A 
REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DE REFERIDA VANTAGEM, ATÉ O 
ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE 
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO 
RE 563.708/MS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA 
EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, 
ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE 
INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

(RE 1016821 AgR, Relator(a):  Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, 
Processo Eletrônico DJe-110. Divulg 24-05-2017. Public 25-05-2017). (GN) 

2.2.2. Da analise do segundo Questionamento 

21. No segundo questionamento, o Consulente assim expõe: 

 b) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, é legal o entendimento de que a 
gratificação específica em questão ainda não incorporou ao patrimônio de cada servidor público? 

22. Há de se responder afirmativamente a esse questionamento. A 

gratificação não se incorpora ao patrimônio jurídico dos servidores, por inexistência 

de direito adquirido oponível à alteração de regime jurídico-administrativo. 
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III – DA PROPOSTA 

23. Em face do exposto, convergindo com a Secretaria de Atos de Pessoal 

e com o Ministério Público de Contas, proponho que este Tribunal Pleno adote a 

minuta de decisão que submeto à sua apreciação para: 

III -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

IV -  RESPONDER AO CONSULENTE, em virtude da apreciação do 

mérito da consulta, que: 

 a) sim, é possível a extinção de gratificação específica, mediante lei, 

preservando-se, todavia, pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos e 

subsídios, previsto no art. 37, XV da Constituição Federal, o respectivo valor, sob a 

denominação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI;  

 b) sim, a gratificação específica não se incorpora em definitivo ao 

patrimônio jurídico do servidor público, pois não existe direito adquirido que se 

sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças 

na legislação de regência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 

563965-RN). 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 13 de junho de 2017. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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