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Tratam os presentes autos de Consulta formulada pelo senhor Juraci

Martins de Oliveira, Prefeito Municipal de Rio Verde, relatada em 29/8/2013 (fis. 1/5) e

autuadaem 5/9/2013, pretendendo resposta deste Tribunal de Contas a propósito

dos seguintes questionamentos:

Q-1: Qual a natureza jurfdica da remunerag80 prevista no � 2°, do art.

29, da Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)? Seria vencimento?

Seria adicionallgratificag8o?

Q-2: A remunerag80 prevista no S 2°, do art. 29, da Lei Complementar

nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério), em sendo considerada adicional, tem caráter

de verba transitória ou permanente?
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" ...."�-3: Há incidência preVidenCiári�gaO prevista no �
2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)?

Fis,

Q-4: Estando 0 professor dando aulas em substituigao, e também na

situagao especial do � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, eIe deve

receber 0 beneficio do supracitado dispositivo legal também em relagao as horas em

substituigao?

Q-5: A remuneragao do � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO

5.841/2010, incorpora-se ao vencimento para efeito de aposentadoria e demais

cálculos remuneratários (quinquênio, adicional de titularidade, ete.)?

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisao nO 655/2013-GCSICJ do Conselheiro

Substituto Irany Junior, Relator, para:

I - CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os

pressupostos do art. 31, da Lei nO 15.958/2007, outorgando-Ihe eficácia normativa

geral;

II - RESPONDER ao consulente, em decorrência do enfrentamento do

mérito:

Q-1: Qual a natureza jurfdica da remuneragao prevista no � 2°, do art.

29, da Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)? Seria vencimento?

Seria adicionallgratificagao?

3. A remunerayao prevista no � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO

5.841/2010, tem natureza juridica de gratificayao de serviyo (propter laborem), isto é,

é devida em razao do serviyo prestado diferenciadamente do normal.

4. Destaca-se que gratificayóes sac vantagens pecuniárias vinculadas as

condiyóes pessoais do ocupante do cargo ou as condiyóes diferenciadas em que 0

sujeito desempenha a atividade.
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0-2: A remuneragao prevista no S 2°, do art. 29, da Lei Complementar

nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério), em sendo considerada adieional, tem caráter

de verba transitória ou permanente?

5. A gratifica9ao de servi90 (propter laborem) constitui vantagem

pecuniária de caráter transitório, pois cessada a condi9ao que Ihe deu causa, toma

se indevido seu pagamento.

0-3: Há incidência previdenciária sobre a remuneragao prevista no S

2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)?

6. Nao incide contribui9ao previdenciária na parcela remuneratória

referente a gratifica9ao de servi90, exceto se houver previsao legal e expressa

OP9ao do servidor, nos termos da Orienta9ao Normativa nO 2 de 2009, do Ministério

da Previdência Social.

0-4: Estando 0 professor dando aulas em substituigao, e também na

situagao especial do S2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 55.84112010, eie deve

receber 0 beneficio do supracitado dispositivo legal também em relagao as horas em

substituigao?

7. As gratifica9óes de servi90 somente devem ser percebidas enquanto 0

funcionário está prestando 0 servi90 que as enseja, ou seja, cessado 0 trabalho que

Ihes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que a

justificam, extingue-se a razao de seu pagamento, nao constituindo base de cálculo

para a concessao de outras vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou

transitórias.

0-5: A remuneragao do S 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO

5.841/2010, incorpora-se ao vencimento para efeito de aposentadoria e d

cálculos remuneratórios (quinquênio, adicional de titularidade, ete.)? �

8. As gratifica9óes de servi90 nao se incorporam automaticamente \do
vencimento, nem sac auferidas na disponibilidade e na aposentad 'a, salvo quan

a lei expressamente 0 determina, por liberalidade do legislador.
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111- ENCAMINHAR ao consulente as cópias deste Acórdao, do

Relatório e Proposta de Decisao que 0 fundamenta, nos termos da Lei nO

15.958/2007 e do Regimento Interno;

IV - DETERMINAR a publica9ao do Acórdao, nos termos do art. 101,

da Lei nO 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários;

V - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades

de praxe, sejam os presentes autos arquivados.

9. A Superintendência de Secretaria para as providências cabiveis.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIClplOS DO ESTADO DE GOIAS,

em Goiania, � 1 (j DEZ 2013

Presidente Conselheira Mar:t2�rido

Virmondes Cruvinel

Conselheiro

Sebastiao Monteiro

Conselheiro

r- S:::::::

ruvinel de Oliveira

Conselheiro

Votantes:

��
Nilo Resende

Conselheiro

�---�rt
Conselheiro

Presente:

Nao Votante:

Ministério
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PROPOSTA DE DECISAo N° 655/2013 - GCSICJ

Referêneia

Responsável

CPF na

Relator

17434/2013

Rio Verde

Prefeitura Munieipal

Consulta - Natureza juridiea de horas de aeréseimo a jomada de trabalho

de professores, na Lei Complementar na 5.841/2010 (Estatuto do

Magistério)

2013

Juraei Martins de Oliveira (Prefeito Munieipal)

018.038.241-15

Conselheiro Substituto Irany Junior

Proeesso n°

Munieipio

Órgao

Assunto

CONSULTA. GRATIFICA(;AO DE SERVI(;O. PROPTER LABOREM.

CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. NAo INCORPORA(;AO
AOS VENCIMENTOS. NAo INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. NAo
CONSTITUI BASE DE CÁLCULO PARA OUTRAS VANTAGENS
PECUNIÁRIAS. DETERMINA(;ÓES. CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO.

I - RELATÓRIO

1.1. Do objeto dos autos

Tratam os presentes autos de Consulta formulada peJo senhor Juraci

Martins de Oliveira, Prefeito Municipal de Rio Verde, relatada em 29/8/2013 (fis. 115) e

autuada em 5/9/2013, pretendendo resposta deste Tribunal de Contas a respeito dos

questionamentos indicados no tópico seguinte:

1.2. Dos Questionamentos da Consulta

1.2. 1. Q-1: Qual a natureza juridica da remuneray80 prevista no � 2°, do art. 29 da

Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)? Seria vencimento? Seria

adicionaVgraffficay8o?

@
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1.2.2. 0-2: A remunerag80 prevista no S 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO

5.841/2010 (Estatuto do Magistério), em sendo considerada adieional, tem caráter de

verba transitória ou permanente?

1.2.3. 0-3: Há incidência previdenciária sobre a remunerag80 prevista no S 2°, do

art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)?

1.2.4. 0-4: Estando 0 professor dando aulas em substituig80, e também na

situag80 especial do S 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, eie deve

receber 0 beneficio do supracitado dispositivo legal também em relag80 as horas em

substituig80?

1.2.5. 0-5: A remunerag80 do S 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010,

incorpora-se ao vencimento para efeito de aposentadoria e demais cálculos

remuneratórios (quinquênio, adicional titularidade, ete.)?

1.3. Da Instrucao e tramitacao dos autos

1.4. Do Pareeer Jurfdico da Assessoria do Consulente

2. Os autos foram instruIdos com 0 Parecer JUridico (fis. 13/17), assinado

pela senhora Paula Regina Ferreira Franco Bessa e pete senhor Joao Mário Vieira

P. e Silva, Procuradora e Procurador Geral do Municipio, respectivamente.

2.1. Da informag80 da oivis80 de 00cumentag80 e Biblioteca

3. Por meio do Despacho nO 517/2013-GCSICJ, de 29/8/2013 (fis. 18/19),

estes autos foram encaminhados a Divisao de Documenta9ao e Biblioteca, nos

termos do artigo 134, inciso XV1, do Regimento Interno.

4. A Divisao de Documenta9ao e Biblioteca, por meiD do Despacho nO

97/2013, de 10/9/2013 (fis. 20), informou "que nao há manifestayao deste Tribunal a

respeito do questionamento constante nos autos: aplicacao de dispositivo contido em

estatuto do magistério de municipio concedendo acréscimo de horas/aula de substituicao".
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1.3.1 Da manifesta980 da Unidade Técnica (SAP)

5. A Secretaria de Atos de Pessoal por intermédio do Certificado nO

4.839/2013, de 26/9/2013 (fis. 27/35) manifestou-se conclusivamente no sentido de

que seja:

I. efetuado, juizo positivo de admissibilidade da consulta, uma vez preenchidos os

pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei n° 15.958/2007;

II. respondido ao consulente no sentido de que:

1) configura gratifica9ao de servi90 (propter laborem), a vantagem pecuniária recebida em

razao de condi9ao especial em que se realiza 0 servi90;

2) a gratifica9ao de servi90 (propter laborem) constitui vantagem pecuniária de caráter

transitório, pois cessada a condi9ao que Ihe deu causa, toma-se indevido seu pagamento;

3) nao incide contribui9ao previdenciária na parcela remuneratória referente á gratifica9ao de

servi90 (propter laborem), exceto se houver previsao legal prevendo sua incidência, além de

expressa oJ)9ao do servidor contribuinte, nos termos da Orienta9ao Normativa/MPS n. 02/09;

4) a gratifica9ao de servi90 (propter laborem) nao incorpora aos vencimentos e, por

conseguinte, nao constitui base de cálculo para a concessao de outras vantagens pecuniárias,

permanentes ou transitórias;

5) a gratifica9ao de servi90 (propter laborem) nao poderá ser considerada para fins de salário

contribui9ao para a concessao do beneficio previdenciário de aposentadoria, exceto se houver

contribui9ao previdenciária sobre a referida parcela remuneratória;

1.3.2 Da manifesta980 do Ministério Publico de Contas

6. 0 representante do Ministério Publico de Contas, utilizando-se do

Parecer nO 7015/2013, de 18/10/2013 (fis. 36/41), "ratifica 0 posicionamento da

Secretaria de Atos de Pessoal, nos termos do Certificado nO 4.839/2013, sendo

desnecessário discorrer sobre os pontos já discutidos".

7. É 0 Relatório.

II-FUNDAMENTACAO

2.1. Preliminares

2.1.1. Da Competência do TCM-GO:

8. A competência desta Casa está estabelecida na Lei nO 15.958/2007,

em seu artigo 31, caput, abaixo transcrito:

1 Art. 134. Compete ti Divisao de Documentalfilo e Biblioteca: [...1
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Art. 31. 0 Tribunal decidirá sobre consultas quanto a duvida suscitada na aplica�ao de

dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que

Ihe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

9. Cumpre salientar, ainda, que 0 art. 1°, inciso XXV, do Regimento

Interno do TCMGO (RITCMGO), trata da competência desta Casa acerca da análise

das Consultas a ela dirigidas, senao vejamos:

Art. 1° Ao Tribunal de Contas dos Municipios, órgao de controle externo, compete, nos

termos da Constitui�ao Estadual e na forma estabelecida neste Regimento:

( ... )

XXV - decidir sobre consulta que Ihe seja formulada por autoridade competente, a

respeito de duvida suscitada na aplica�ao de dispositivos legais e regulamentares

concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida neste Regimento Interno;

2.1.2. Da Gompetência do Tribuna/ P/eno

10. Impende destacar que, nos termos do art. go, inciso I, alinea "e", do

RITCMGO, é da competência do Tribunal Pleno a delibera<;ao das Consultas

formuladas a esta Corte de Contas:

Art. go Compete privativamente ao Tribunal Pleno:

1- deliberar originariamente sobre:

( ... )

e) consultas formuladas ao Tribunal;

2.1.3. Da Gompetência do Gonse/heim Re/ator (Titu/ar ou Substituto)

11. Conforme disposi<;ao contida no art. 83, inciso IX, cIc S 1°, do

RITCMGO, mister se faz aduzir, que é da competência do Gonselheiro Relator

exercer 0 juizo de admissibilidade das Consultas dirigidas a este Egrégio Tribunal,

vejamos:

Art. 83. Como Relator, compete ao Conselheiro:

( ... )

IX - exercer 0 juizo de admissibilidade nas consultas e comunica�ao de irregularidades,

mediante despacho fundamentado;

( ... ).
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91° 0 Auditor, ao presidir a instru�ao de seus processos, poderá determinar as medidas

previstas neste artigo, bern como nos demais atos instrutórios previstos neste Regimento

Interno e demais atos normativos do Tribunal.

2.1.4. Da Admissibilidade da Consulta

12. Corroboro com 0 posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal e

do representante do Ministério Publico de Contas, quando sugere que seja efetuado

o juizo positivo de admissibilidade da Consulta, vista que foi preenchido os

pressupostos legais previstos no art. 31, da Lei Orgfmica desta Corte (Lei nO

15.958/2007).

2. 1.5. Dos Requisitos Subjetivos de Admissibilidade

13. 0 artigo 31 da Lei Estadual nO 15.958/20072 estabelece os contornos

gerais da Consulta e fixa as autoridades legitimadas para sua formulac;ao:

Art. 31. 0 Tribunal decidirá sobre consultas quanto a duvida suscitada na aplica�ao de

dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que Ihe

forem formuladas pelas seguintes autoridades:

I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal,

Prefeito ou Presidente da Camara Municipal; (grifo nosso)

2. 1.6. Dos Requisitos Objetivos de Admissibilidade

14. Os requisitos materiais ou objetivos estao alinhavados nos parágrafos

do artigo 31, � 1°, da LOTCMGO, nos seguintes termos:

Art. 31 ( ... ).

9 1°. As consultas devem conter a indica�ao precisa do seu objeto, ser formuladas

articuladamente e instruidas com parecer do órgao de assistência técnica ou juridica da

autoridade consulente.

9 2°. Cumulativamente com os requisitos do 9 1° deste artigo, as autoridades referidas nos

incisos III e IV deverao demonstrar a pertinência temática da consulta as respectivas áreas de

atribui�ao das institui�5es que representam.

15. Observado a existência dos pressupostos de admissibilidade, entendo

que esta Consulta merece ser conhecida.
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2. 1.7. Do Devido Processo Legal

16. 0 principio do devido processo legal é uma garantia constitucional e

nao se relaciona apenas com 0 principio da legalidade, mas também com a

legitimidade. A esse propósito, 0 devido processo legal é 0 processo devidamente

estruturado mediante 0 qual se faz presente a legitimidade da jurisdigao, entendida

jurisdigao coma poder, fungao e atividade.

17. A Consulta em tela seguiu todos os tramites legais e está em

consonancia com 0 principio do devido processo legal, pois obedece aos requisitos

estabelecidos nos artigos 31 e 32, da Lei nO 15.958/2007, bem coma os requisitos

dos artigos 199 e 200, do Regimento Interno desta Corte.

2.2. Do Mérito

2.2. 1. Considerag6es gerais

18. Requer 0 Consulente que este Tribunal se manifeste a respeito da

natureza juridica da vantagem pecuniária (adicional/gratificagao), bem coma da

aplicabilidade da norma citada no S 2°, do art. 29, da Lei Complementar Municipal nO

5.841/2010 (Estatuto do Magistério), a qua I menciona 0 pagamento de "horasIauia

mensais de substituigao" concedidas aos "professores de educagao infantil e anos

iniciais do ensino fundamental que fazem jornada de trabalho de 25 horas semanais

de interagao com 0 educando".

19. 0 S 2°, do art. 29, da Lei Complementar Municipal nO 5.841/2010

(Estatuto do Magistério) discorre que:

20.

Art. 29 .

( .. )

S 2°. A jornada de trabalho de 30 horas equivale a 157 horas/aula do vencimento base - no

caso dos professores de educa(fao infantil e anos iniciais do ensino fundamental que fazem

jornada de trabalho de 25 horas semanais de intera(fao com 0 educando - a estas serao

acrescidas 30 horas/aula mensais de substitui�ao, calculadas conforme anexo VI. (grifo

nosso)

Destarte, destacou 0 Jurisdicionado que:

A duvida reside basicamente em se aferir a natureza juridica dessas 30 horas-aulas

acrescidas: se é vencimento ou adicional (gratifica<;ao). A importancia dessa defini(foo quant
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natureza juridiea terá eonsequências importantes: se for vencimento, haverá a ineidência

previdenciária e, possivelmente, ineorpora-se para efeito de aposentadoria e para efeito de

todos os demais eáleulos (quinquênio, titularidade, ete). Se for adieional/gratifiea<;ao, preeisa-se

ainda definir se a gratifiea<;ao tem earáter transitório ou permanente, para efeitos de ineidência

prevideneiária.

21. Quanto ao tema em estudo, para meihor esclarecimento dos

questionamentos abordados na presente consulta, é salutar conceituar 0 que é

Remunera<;ao, Subsidio, Vencimento, Gratifica<;ao e Adicional, para tanto, vejamos 0

conceito do lIustre Hely Lopes Meirelles3:

a) Remunera<;ao é 0 montante percebido pelo servidor publico a titulo

de vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, 0 somatório das várias

parcelas pecuniárias a que faz jus em decorrência de sua situa<;ao funcional;

b) Subsidio é a remunera<;ao devida aos agentes politicos e aos

membros de Poder, consistente em parcela unica excluindo qualquer outra verba;

c) Vencimento é a remunera<;ao devida aos demais servidores

publicos (excluidos os que percebem subsidio), composta por uma parcela

correspondente ao vencimento básico e por vantagens especificas;

d) Gratifica<;óes sao vantagens pecuniárias vinculadas as condi<;óes

pessoais do ocupante do cargo ou as condi<;óes diferenciadas em que 0 sujeito

desempenha a atividade;

e) Adicionais sac vantagens pecuniárias vinculadas ao decurso do

tempo (adicional de tempo de servi<;o) ou as condi<;óes inerentes ao cargo (adicional

de fun<;ao).

22. Importante ressaltar, que a Divisao de Documenta<;ao e Biblioteca, naD

localizou Acórdaos associados aos assuntos abordados nos questionamentos feitos,

razao pela qual deixo de apresentar tópico especifico para "Análise das

Manifestagóes anteriores desta Corte".

2.2.2. Análise da QuesUio nO 1

3 Apud: Justen Filho, Mar�al. Curso de direito administrativo. 2. ed. ver. e atual.Sao Paulo: Saraiva, 2006.
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Qual a natureza juridica da remunera9ao prevista no � 2°, do art. 29 da Lei

Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)? Seria vencimento? Seria

adicional/gratifica9ao?

2.2.2. 1. Análise do Pareeer Juridico do Consulente

23. Expoe 0 Parecerista, que as 30 horasIauia referidas no � 2°, do art. 29,

da Lei Complementar nO 5.841/2010, devidas aos professores da educa<;ao infantil e

dos anos iniciais do ensino fundamental "tem natureza jurfdica de vencimento, por

remunerarem horas adicionais que, de fato, sac trabalhadas pelos referidos professores".

24. Entretanto, esclarece que, quanto a este fato, "há quem entenda que a

natureza jurfdica é de adieional, uma vez que as 30 horasIauias excedentes (art. 29, S 2° do

Estatuto) independem da real comprOVayaO de sua efetividade, tratando-se de preSUnyaO

legal".

2.2.2.2. Análise da Manifesta980 da Secretaria de Atos de Pessoal

25. Quanto ao questionamento a respeito da natureza juridica da

remunera<;ao prevista no � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, a

Secretaria de Atos de Pessoal se posicionou no sentido de ser uma gratifica<;ao de

servi<;o, vejamos:

Pela leitura do dispositivo depreende-se que as ditas "30 horasIauias mensais de sUbstituilfao"

sac concedidas em razao do exercicio do magistério em condilfao especial (anos inicias do

ensino fundamental).

Inexistindo a condilfao que deu causa a sua concessao, qual seja 0 de exercer 0 magistério

nos anos inicias do ensino fundamental, 0 servidor deixa de perceber a referida vantagem

pecuniária.

Portanto, verifica-se que a parte final do 9 2°, do art. 29 da Lei Complementar Municipal n.

5.841/10 possui natureza jurfdica de gratificac;ao de servilfo em razao de condilfao especial em

que se realiza 0 servilfo (propter laborem).

26. Ao firmar este posicionamento, fundamenta a Unidade Técnica,

utilizando-se dos seguintes argumentos:

Segundo a meihor doutrina4, as vantagens pecuniárias dos servidores publicos se classificam

em:

a) adieionais - de natureza permanente e que, em regra, se incorporam aos

vencimentos;

4 DI PIETRO. Maria Sylvia Zaoella. Direito Adminisfrafivo. 21" Ed. 8ao Paulo: Atlas, 2008. Pag. 575.
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a.1) adicionais de vencimento por tempo de servigo (ex facto temporis);

a.2) adicionais de fungao pelo desempenho de fun96es especiais (ex facto officil);

b) gratificac6es - de natureza temporária e que, em regra, nao se incorporam aos

vencimentos;

b.1) gratificagoes de servi90 em razao de condig6es especiais em que se realiza 0

servigo (propter /aborem);

b.2) gratificagoes pessoais em razao de condigoes pessoais do servidor (propter

personam);

2.2.2.3. Análise da Manifestar;8o do Ministério Publico de Contas

27. 0 representante do Ministério Publico de Contas também se

manifestou no sentido de considerar a remunera980 do �2°, do art. 29, da Lei

Complementar Municipal nO 5.841/2010, uma gratifica980 propter laborem, ou seja,

uma gratifica980 de servi90:

( ... )

Configura gratifica9ao de servigo (propter /aborem), a vantagem pecuniária recebida em razao

de condigao especial em que se realiza 0 Servi90;

2.2.2.4. Análise e Conclusoes do Re/ator

28. Concordo com 0 posicionamento da Unidade Técnica e do

representante do Ministério Publico de Contas, no sentido de considerar que a

remunera980 prevista no � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, tem

natureza juridica de gratifica980 de servi90 (propter laborem), isto é, devida em

raZ80 do servi90 prestado diferenciadamente do normal.

29. Para complementar este posicionamento, além das fundamenta9óes

anteriores, reporto-me ao doutrinador Mar9al Justen Filho, em sua obra Curso de

Direito Administrativo, 2a edi980, em que cita 0 mestre Hely Lopes Meirelles, 0 qual

buscou distinguir as duas espécies de vantagens pecuniárias (adicional e

gratifica98o) :

o que caracteriza 0 adicional e 0 distingui da gratificagao é ser aquele uma recompensa ao

tempo de servi90 do servidor, ou uma retribuigao pelo desempenho de fun96es especiais que

refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensagao por servigos comuns executados em

condi96es anormais para 0 servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situag6es que

agravam 0 orgamento do servidor. (p. 647)

2.2.3. Análise da Questao nO 2

@
----------------------------------
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A remunera<;Êlo prevista no S 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010

(Estatuto do Magistério), em sendo considerada adicional, tem caráter de verba

transitória ou permanente?

2.2.3. 1. Análise do Pareeer Juridico do Consulente

30. A assessoria juridica do Municipio pontuou que:

Para aqueles que entendem que as 30 horas-aula mensais excedentes têm natureza de

adicional, naD deveria incidira contribui9ao previdenciária sobre tais horas, por se tratar de

adicional transitório, que só é recebido pelos professores enquanto os mesmo lecionam na

educa9ao infantil enos anos iniciais do ensino fundamental.

2.2.3.2. Análise da Manifestag80 da Secretaria de Atos de Pessoal

31. Acerca dessa questao a Especializada entendeu que "a gratitica<;ao de

servi<;o (propter laborem) constitui vantagem pecuniária de caráter transitório, pois cessada

a condi<;ao que Ihe deu causa, toma-se indevido seu pagamento."

2.2.3.3. Análise da Manifestag80 do Ministério Publico de Contas

32. Opina 0 Parquet de Contas que a natureza dessa remunera<;ao é de

gratifica<;ao e, sendo assim, é uma vantagem transitória e eventual.

33. Ao firmar seu posicionamento, 0 Ministério Publico de Contas 0

fundamentou utilizando-se dos seguintes argumentos:

o adicional é uma vantagem concedida ao servidor pela Administra9ao em razM do tempo de

exercicio (ex facto temporis) ou em face da natureza especial da fun9ao (ex facto offici), que

exige conhecimento especializado ou um regime próprio de trabalho. 0 adicional se relaciona

com a fun9ao ou com 0 tempo e tem natureza duradoura/permanente, razao pela qual, a

principio, incorpora aos vencimentos.

Por outro lado, a gratiticacao é uma vantagem pecuniária, de caráter precário, concedida ao

servidor que está prestando servi90s comuns da fun9ao em condi90es especiais (propter

laborem) ou concedida como ajuda aos servidores que re(mam as condi90es pessoais que a lei

especifica (propter personam). Dai por que a gratifica9ao é, por natureza, vantagem transitória

e eventual.

Segundo magistério de Hely Lopes Meirelles:

As gratifica90es - de servi90 ou pessoais - naD sao liberalidades puras da

Administra9ao; sac vantagens pecuniárias concedidas por reciproco interesse do

servi90 e do servidor, mas sempre vantagens transitórias. que naD se incorporam

automaticamente ao vencimento. nem geram direito subjetivo a continuidade de

sua percepcao. Na teliz expressao de Mendes de Almeida. "sao partes

contingentes. isto é. partes que jamais se incorporarao aos proventos. porque

pagas eplsadieamente ou em razáo de elreunstaneias momentaneas." (in DIREIT@
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ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Malheiros, 21a edi�ao, 1996, p. 416 e ss.) Original

sem grifo

Transportando 0 magistério acima a presente consulta, percebe-se que as ditas "horas

mensais de substitui�ao", instituidas pela Lei Municipal n° 5.841/2010 (art. 29, �2°), constituem

uma gratifica�ao propter laborem, ou seja, uma gratifica�ao de servi�o.

Nesse sentido, verifica-se que, por ser designada em razao do servi�o desempenhado pelo

servidor, este só tem direito a sua percep�ao enquanto estiver efetivamente desempenhando 0

papel para 0 qual fora criada tal vantagem, assim, inexistindo a condi�ao que deu causa a sua

concessao, isto é, de exercer 0 magistério na eduea�ao infantil enos anos iniciais do ensino

fundamental, 0 servidor deixaria, prontamente, de pereeber as "horas mensais de substitui�ao".

2.2.3.4. Conclusoes do Relator

34. Impende salientar, que a Secretaria de Atos de Pessoal e 0 Ministério

Publico de Contas chegaram a uma mesma conclusao, qual seja, ambos afirmaram

que essa remunera9ao tem natureza de gratifica9ao de servi90 (propter laborem),

tendo caráter de verba provisória.

35. Concordo com os fundamentos utilizados pela Unidade Técnica e pelo

MPC, todavia, visando enriquecer ainda mais tais fundamentos, segue abaixo

posicionamento jurisprudencial sobre 0 tema:

Administrativo. Gratifiea�ao de regêneia de classe. Vencimentos. Irredutibilidade.

1. A garantia eonstitucional da irredutibilidade de veneimentos naD se estende a todas as

gratifica�óes e adicionais, dado 0 earáter transitório de aigumas das espécies enquadráveis em

urn ou outro. A irredutibilidade apenas alean�a as vantagens de earáter permanente.

2. Seja adieional ou gratifiea�ao, levando-se em conta um ou outro aspeeto do desempenho da

fun�ao de magistério em classes de alunos especiais, nao há respaldo legal para sua

ineorpora�ao aos proventos, eessadas as eondi�óes de trabalho que fundamentavam seu

deferimento. (oo.). TJDF, Apela�ao Civel, Proe: Ae 4903498, R. Ana Maria Duarte Amarante

Brito, julgamento em 13/5/1999, 5a Turma Civil, DJU 17/11/1999, p. 35.

2.2.4. Análise da Questao nO 3

Há incidência previdenciária sobre a remunera<;ao prevista no S 2°, do art. 29, da Lei

Complementar nO 5.841/2010 (Estatuto do Magistério)?

2.2.4. 1. Aná/ise do Pareeer Jurfdico do Consulente

36. Esclarece 0 parecerista, que 0 acréscimo das 30 horas-aula mensais

para os professores da educa9ao infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental,

tem natureza juridica de vencimento, por remunerarem horas que sac efetivamente

trabalhadas, devendo assim, incidir sobre elas a contribui9ao previdenciária.

@
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37. Informa, também, que nesse ponto há controvérsias, existindo aqueles

que entendem ter essas horas natureza de adicional nao incidindo a contribui<;ao

previdenciária.

2.2.4.2. Análise da Manifesta<;ao da Secretaria de Atos de Pessoal

38. Relativamente a essa questao, a Unidade Técnica proferiu seu

entendimento no sentido de nao incidir contribui9ao previdenciária na parcela

remuneratória referente a gratifica9ao de servi90, exceto se houver previsao legal e

expressa op9ao do servidor, nos termos da Orienta9ao Normativa do Ministério da

Previdência Social nO 2/2009.

39. Ato continuo, fundamentou seu posicionamento nos seguintes termos:

Sobre 0 tema, Hely Lopes Meirelles leciona:

( ... )

Essas gratifieacóes só devem ser pereebidas enauanto 0 funeionário está prestando

o servico aue as ense;a. poraue SBO retribuicóes peeuniárias pro labore faeiendo e

propter laborem. Cessado 0 trabalho aue Ihes dá eausa ou desaparecidos os motivos

exeepeionais e transitórios aue a ;ustifieam, extingue-se a razBo de seu pagamento.

Dai por aue nBO se ineorporam automatieamente ao veneimento. nem SBO auferidas

na disponibilidade e na aposentadoria. salvo auando a lei expressamente 0

determina. por liberalidade do legislador" (Direito Administrativo Brasileiro. 26 ed. Sac

Paulo: RT, 2001. p. 449, 458).

As gratifica96es de servi90 em razao de condi96es especiais em que se realiza 0 servi90

(propter /aborem), possuem natureza transitória, sendo devida apenas quando presente a

condi9ao que Ihe deu causa, por tanto, em regra, nao sac auferidas na aposentadoria, por nao

constituirem fato gerador de contribui9ao previdenciária.

Dispóe a Lei Federal n. 10.887/04:

Art. 10 No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo

de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,

incluidas suas autarquias e funda90es, previsto no � 30 do art. 40 da Constitui9ao Federal

e no art. 20 da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será

considerada a média aritmética simples das maiores remunera96es, utilizadas como base

para as contribui9ë>es do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado,

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo 0 periodo contributivo desde a

competência julho de 1994 ou desde a do inicio da contribui9ao, se posterior aquela

competência.

( ... )

Art. 40 A contribui9aO social do servidor publico ativo de qualquer dos Poderes da Uniao,

incluidas suas autarquias e funda90es, para a manuten9ao do respectivo regime próprio de

previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre:

( ... )

------�@
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910 Entende-se como base de contribuilfao 0 vencimento do cargo efetivo, acrescido das

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter

individual ou quaisquer outras vantagens, excluidas:

( ... )

VII • as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VIII • a parcela percebida em decorrência do exercicio de cargo em comissao ou de

funcao comissionada ou gratificada;

( ... )

� 20 0 servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusao. na base de

cálculo da contribuicao. de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de

local de trabalho e do exercicio de cargo em comissao ou de funcao comissionada

ou gratificada. de Gratificacao de Raio X e daquelas recebidas a titulo de adicional

noturno ou de adicional por servico extraordinário. para efeito de cálculo do

beneficio a ser concedido com fundamente no art. 40 da Constituilfao Federal e no art. 20

da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer

hipótese, a limitalfao estabelecida no 9 2° do art. 40 da Constituilfao Federal.

Destarte, complementou apresentando a Orienta<;ao Normativa nO 2 de

2009, do Ministério da Previdência Social, nos seguintes termos:

Art. 1° Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores publicos titulares de cargos

efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do

Ministério Publico e de quaisquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios, incluidas suas autarquias e fundalfoes observarao 0 disposto nesta Orientalfao

Normativa.

( ... )

Art. 29. A lei do ente federatiYo definirá as parcelas da remuneracao que comporao a

base de cálculo da contribuicao. podendo preyer que a inclusao das parcelas pagas em

decorrência de local de trabalho. de funcao de confianca. de cargo em comissao. ou de

outras parcelas temporárias de remuneracao. será feita mediante opcao expressa do

servidor. inclusiye guando pagas por ente cessionário.

� 1° Os segurados ativos contribuirao também sobre 0 décimo terceiro salário, bem coma

sobre os beneficios de salário-maternidade e auxflio-doenlfa, e os inativos epensionistas sobre

a gratificalfao natalina ou abono anual.

( ... ) (Grifou-se)

2.2.4.3. Análise da Manifesta9ao do Ministério Publico de Contas

40. 0 representante do Ministério Publico de Contas também se utilizando

da Orienta<;ao Normativa nO 2/2009 do Ministério da Previdência Social, expoe que a

remunera<;ao referida no �2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, trata-

se de gratifica<;ao excepcional de caráter propter laborem, pela qual somente é

_d_e_v_id_a_q_u_a_n_d_o_d_o_e_fe_t_iv_o_d_e_se_m_p_e_n_ho__d_a_fu_n_<;_a_o_,_n_a_o_s_e_i_n_co_r_p_o_ra_n_d_o_a_o_�.
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proventos da aposentadoria, além de conter previsao legal e expressa opgao do

servidor.

2.2.4.4. Conclusoes do Relator

41. Insta concordar com os posicionamentos expostos pela Secretaria e

Ministério Publico, os quais consideram que essa vantagem pecuniária, por se tratar

de gratificagao propter laborem, é excepcional e transitória, nao se incorporando aos

vencimentos para nenhum efeito, nem tao pouco sobre ela incide qualquer

vantagem, inclusive sobre a aposentadoria.

42. Pertinente destacar que, para que tal contribuigao possa incidir sobre a

aposentadoria, é imprescindivel haver previsao legal e expressa op�ao do

servidor, conforme a Orientagao Normativa nO 2/2009, do Ministério da Previdência

Social.

43. Importante informar, que alguns Tribunais de Justiga do pais já se

manifestaram a respeito da questao em tela, dentre eles 0 TJ do Paraná, senao

vejamos:

( ...)APELA<;Ao CiVEL - REPETI<;AO DE INDÉBITO - CONTRIBUI<;Ao PREVIDENCIÁRIA
SOBRE GRATIFICA<;ÓES OUE NAo SE INCORPORAM A APOSENTADORIA - NAo
INCIDËNCIA DA CONTRIBUI<;Ao - PRESCRI<;AO OOINOUENAL - SUMULA 85, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;A. 1. "A contribuiyao previdenciária nao incide sobre as

parcelas pagas aos servidores publicos em atividade no exercicio de cargos ou funyoes

gratificadas, pois nao integram a base de cálculo para auferiyao dos proventos de

aposentadoria" (Corte Especial- EREsp 549.985/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 16.05.05). 2.

Em conformidade com aSurnuia 85 do Superior de Tribunal de Justiya, a prescriyao contra a

Fazenda Publica atinge as prestay6es vencidas no qliinqliênio anterior a propositura da ayao.

3. Apelayoes desprovidas. TJPR, AC: 3374229 PR 0337422-9, Relator: Guilherme Luiz

Gomes, Data de Juigamento: 12/09/2006, 7a Camara Civel, Publicayao: DJ: 7219.

2.2.5. Análise da Questao nO 4

Estando 0 professor dando aulas em substitui9ao, e também na situa9ao especial do

92°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, eie deve receber 0 beneficio do

supracitado dispositivo legal também em rela9ao as horas em substitui9ao?

2.2.5. 1. Análise do Pareeer Jurfdico do Consulente

_44_. A__a_ss_e_s_s_o_r_ia_j_u_ri_d_ic_a_m_u_n_ic_ip_a_l_e_x_p_ó_e_s_e_u__p_O_S_ic_io_n_a_m_e_n_t_o_n_o%;)
seguintes termos: 'f.!!;:Y
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2a) A remunera�ao prevista no 920 do artigo 29 do Estatuto do Magistério é devida sobre a

hora substitui�ao porque, embora tenha natureza de adieional, a situ�ao especial que a

justifica nao desaparece quando 0 professor substitui;

3a) A remunera�ao prevista no 920 do artigo 29 do Estatuto do Magistério nao é devida sobre a

hora substitui�ao, uma vez que nao se admite reflexos sobre a hora substitui�ao, que tem

natureza de adicional, e nao de vencimento.

( ... )

Manifesto ainda no sentido de que as 30 horas/aula mensais previstas no artigo 29, 920 do

Estatuto do Magistério devem ser pagas sobre a hora substitui�ao, no caso dos professores

que lecionam em substitui�ao na educa�ao infantil enos anos iniciais do ensino fundamental,

pois a circunstancia de trabalhar aigumas horas a mais nao deixa de existir quando 0 professor

atua em substitui�ao.

2.2.5.2. Análise da Manifestac;ao da Secretaria de Atos de Pessoal

45. Quanto a este questionamento, a Especializada esclareceu que:

4) a gratifica�ao de servi�o (propter laborem) nao incorpora aos vencimentos e, por

conseguinte, nao constitui base de cálculo para a concessao de outras vantagens pecuniárias,

permanentes ou transitórias.

2.2.5.3. Análise da Manifestac;ao do Ministério Publico de Contas

46. 0 representante do MPC opinou em seu pareeer que as horas mensais

de substitui9áo, instituidas pela Lei Municipal nO 5.241/2010, constituem gratifica9áo

de servi90.

47. Seguiu afirmando que 0 servidor só tem direito a percep9áo da citada

gratifica9áo enquanto estiver efetivamente desempenhando as referidas horas de

substitui9áo, ou seja, a partir do momente em que 0 servidor deixar de exercer 0

magistério na educa9áo infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, este

deixará de perceber as horas em questáo.

48. Oportunamente, 0 Parquet de Contas citou 0 professor Hely Lopes

Meirelhes, utilizando-se do seguinte trecho da obra Direito Administrativo Brasileiro,

21a Edi9áo, 1996, p. 416:

"Essas gratifica�5es só devem ser percebidas enquanto 0 servidor está prestando 0 servi�o

que as enseja, porque sac retribui�5es pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem.

Cessado 0 trabalho que Ihes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e

transitórios que as justificam. extingue-se a razao de seu pagamento. Dai por que nao se

incorporam automaticamente ao vencimento. nem sao auferidas na disponibilidade e na

aposentadoria. salvo quando a lei expressamente 0 determina. por liberalidade do

legislador." (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Malheiros, 21a edi�ao, 1996, p.

416 e ss.) Grifou-se. ?@
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49. Ademais, 0 Ministério Publico junto a esta Corte relacionou em seu

pareeer as decisóes abaixo transcritas:

FUNCIONÁRIO PUBLICO - Gratific�ao de fun�ao - Incorpor�ao aos vencimentos 
Inadmissibilidade - Vantagem transitória devida enquanto perdure 0 exercicio de fun�ao 

Cancelamento do pagamento por cessa�ao da atividade - Direito liquido e certo inexistente 

Mandado de seguran�a denegado. (TJSP, RT 630/68).

SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - Vencimentos - Incorpora�ao de gratifica�ao

correspondente ao SUDS - Inadmissibilidade - Artigo 20 do Decreto n. 28.568/88 - Gratifica�ao

de natureza precária e transitória - Inocorrência de viola�ao ao principio da irredutibilidade de

vencimentos - Ausência, ademais, de apoio legal para equipara�ao com os servidores publicos

federais - Recurso nao provido. (Relator: Toledo Cesar Apela�ao Civel n. 210.259-1 - Sao

Paulo - 28.6.94).

50. Concluiu 0 MPC, que gratificac;ao de servic;o naD incorpora aos

vencimentos, nao constituindo base de cálculo para concessao de outras vantagens

pecuniárias permanentes ou transitórias.

2.2.5.4. Conclusoes do Re/afor

51. Concordo com 0 posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal e

do Ministério de Publico de Contas quando afirmam que a gratificac;ao propter

laborem naD se incorpora aos vencimentos e naD constitui base de cálculo para a

concessao de outras vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou transitórias.

52. A respeito do tema, alguns Tribunais já se manifestaram entendendo

que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VANTAGENS E GRATIFICA�ÓES DE NATUREZA PROPTER LABOREM. NAo

INCORPORÁVEIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISAo UNÁNIME. ( ... ) 2. A
vantagem propter laborem, coma consabido, caracteriza-se por sua vincula�áo com

condi�óes especiais nas quais é prestado um serv/�o comum. Náo sáo d/tas vantagens

/nerentes a remunera�áo do cargo, mas decorrentes do exercicio de certas atividades

espec/a/s ou a/nda das atribu/�óes norma/s do cargo em cond/�óes espec/a/s, pelo que,

em regra, sáo trans/tórias e ret/ráve/s. 3.As vantagens e gratifica<;Qes pleiteadas de risco de

vida, gratifica�ao de incentivo do Grupo de Seguran�a Patrimonial e hora extra diuma pelas

suas próprias designa�oes, possuem, em linha de principio, natureza propter laborem,

incluidas, portanto, na categoria das gratiflca�óes espec/ais, as quais náo se /ncorporam

aos vencimentos ou proventos, vez que só devem ser percebidas enquanto 0 servidor

est/ver prestando a ativ/dade que a enseja. 4.Agravo de Instrumente provido parcialmente.

Decisao unfmime. TJPE, AI: 34920320108170001 PE 0003208-95.2010.8.17.0000, Relator:

José Ivo de Paula Guimaraes, Data de Juigamento: 25/11/2010, 8a Cámara Civel, Publica�ao:

39. Grifou-se.
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2.2.6. Análise da QuesfËio nO 5

A remunerac;ao do � 2°, do art. 29, da Lei Complementar nO 5.841/2010, incorpora-se

ao vencimento para efeito de aposentadoria e demais cálculos remuneratórios

(quinquênio, adicional de titularidade, etc.)?

2.2.6. 1. Análise do Parecer Juridico do Consulente

53. 0 autor do parecer juridico de fis. 13/17, a despeito desta questao,

salienta que:

( ... )

Diante do exposto, manifesto no sentido de que deve incidir a contribuiqao previdenciária sobre

as 30 horasiauia mensais previstas no art. 29, S 2° do Estatuto do Magistério, pois tais horas

têm natureza juridica de vencimento, por remunerarem horas que sac efetivamente

trabalhadas pelos professores da educaqao infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

2.2.6.2. Análise da Manifestaqao da Secretaria de Atos de Pessoal

54. A Secretaria de Atos de Pessoal assim expos seu entendimento a

respeito da questao:

5) a gratificaqao de serviqo (propter /aborem) naD poderá ser considerada para fins de salário

contribuiqao para a concessao do beneficio previdenciário de aposentadoria, exceto se houver

contribuiqao previdenciária sobre a referida parcela remuneratória;

2.2.6.3. Análise da Manifestaqao do Ministério Publico de Contas

55. Quanto a este questionamento, 0 Parquet Especial se posicionou no

mesmo sentido da Especializada:

v. A gratificaqao de serviqo (propter /aborem) naD poderá ser considerada para fins de salário

contribuiqao para a concessao do beneficio previdenciário de aposentadoria, exceto se houver

contribuiqao previdenciária sobre a referida parcela remuneratória;

2.2.6.4. Conclusoes do Relator

56. Concordo com os entendimentos expostos pela Secretaria de Atos de

Pessoal e Ministério Publico de Contas quando consideram que a gratifica<;ao

referida no art. 29, � 2°, da Lei municipal nO 5.841/2010 naD se incorporaram aos
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vencimentos para efeitos de aposentadoria, bem coma aos demais cálculos

remuneratórios.

57. Como já esclarecido anteriormente, essa citada remunera<;ao, trata-se

de gratifica<;ao propter laborem, ou seja, é excepcional e transitória, nao sendo

considerada para fins de aposentadoria, nem tao pouco para outros cálculos

remuneratórios.

58. Friso mais uma vez que, para que tal contribui<;ao possa incidir sobre a

aposentadoria é imprescindivel haver previsao legal e expressa op<;ao do servidor.

59. Cumpre ressaltar, que alguns Tribunais já se manifestaram a respeito

do tema, in fine:

Apela<fao Civel. Servidor publico municipal. Incorpora<fao das horas extras e da gratifica<fao

aos vencimentos. Impossibilidade. Verbas de caráter propter laborem. Recurso desprovido. As

horas extraordinárias e as gratifica<foes de servi<fo só devem ser percebidas enquanto 0

funcionário está prestando 0 servi<fo que as enseja, porque sac retribui<foes pecuniárias pro

labore faciendo e propter laborem. Cessado 0 trabalho que Ihes dá eausa ou

desapareeidos os motivos exeepeionais e transitórios que a justifieam, extingue-se a

razao de seu pagamento. Dai por que nao se ineorporam automatieamente ao

veneimento, nem sao auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a

lei expressamente 0 determina, por liberalidade do legislador (Hely Lopes Meireles).

TJSC, AC: 20100548721 SC 2010.054872-1 (Acórdao), Relator: Pedro Manoei Abreu, Data de

Juigamento: 13/08/2012, Terceira Camara de Direito Publico Julgado. Grifou-se.

MANDADO DE SEGURAN�A - SENTEN�A CONCESSIVA DA SEGURAN�A - Servidor

autárquico aposentado - Suspensao do pagamento de vantagem pecuniária pelo exercicio em

substitui<fao de cargo comissionado - Vantagem transitória, exfacto officu - Gratifica�ao que

nao se incorpora aos vencimentos dos servidores em atividade também nao pode ser

incorporada aos proventos de aposentadoria, pena de completa subversao dos principios

juridicos - Dever- poder da administra<fao de rever seus atos, quando eivados de ilegalidade 

Senten<fa que nao atingiu interesse próprio da autoridade coatora - Reexame necessário

acolhido - Apelo da autoridade coatora naD conhecido - Apelo do prefeito municipal provido.

TJSP, CR: 7198195300 SP, Relator: Antonio Rulli. Data de Juigamento: 15/10/2008, 9a

Camara de Direito Publico, Data de Publicél<fao: 13/11/2008. Grifou-se.

60. Ainda quanta a este questionamento, quando ocorrer a cessa<;ao da

gratifica<;ao, nao haverá viola<;ao ao principio da irredutibilidade de vencimentos,

nesse sentido 0 STJ já se manifestou, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURAN�A. SERVIDOR PUBLICO.

GRATIFICA�Ao DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. REDU�Ao OU SUPRESSAo.
VIOLA�AO DOS PRINCiplOS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

NAO OCORRËNCIA. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justi<fa

sedimentou-se no sentido de que, em se tratando de vantagem propter laborem, pagae�

caráter precário, nao é incorporável aos vencimentos, de softe que sua redu�ao nao viol
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os principios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. (RMS 32.543/PB, decisao

monocrática, Rel. Min. Castro Meira, DJe 13/9/2010). 2. Recurso ordinário nao provido. STJ,

RMS: 33163 PB 201010201292.1, Relator: Ministro BENEDITO GON<;ALVES, Data de

Juigamento: 22/02/2011, T1 • PRIMEIRA TURMA, Data de Publica9ao: DJe 25/02/2011.

Grifou-se.

III - PROPOSTA DE DECISAO

61. Diante do exposto, amparado na fundamentac;ao supra, e acolhendo as

manifestac;óes da Secretaria de Atos de Pessoal e do representante do Ministério

Publico de Contas, nos termos do artigo 85, � 1° da Lei nO 15.958/2007, com

redac;ao acrescida pela Lei nO 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, proponho

que este Colendo Pleno adote a minuta de Ac6rdao que submeto a sua deliberac;ao.

62. É a Proposta de Decisao.

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Junior, Tribunal

de Contas dos Municipios do Estado de Goiás, Goiania, 17 de dezembro de 2013.
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