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ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON N. 00016/2020 – TCM GO – 

 

Processo n° 08478/2020 

Município Novo Gama 

Órgão Instituto de Previdência Social do Município de Novo Gama – Novo Gama-

PREV 

Assunto Consulta - acerca de incorporação da gratificação por atividade de classe na 

zona rural 

Período de Referência 2020 

Consulente Thamyres Rodrigues de Melo 

CPF nº 037.203.781-01 

Cargo Gestora 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. ATOS DE 
INCORPORAÇÃO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO 
DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, 
EDITADOS ENQUANTO O SERVIDOR ESTAVA EM 
ATIVIDADE, SÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS, 
POR FORÇA DO ART. 13 DA REFERIDA EMENDA 
CONSTITUCIONAL, DESDE QUE CUMPRAM 
TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 

ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON n° 0024/2018. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM 

os conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de 

http://www.tcm.go.gov.br/
Biblioteca
Ver também AC-CON 024/18 e AC-CON 010/20
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Decisão nº 176/2020-GCSICJ, do relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, 

em: 

I. CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER À CONSULENTE quanto ao seguinte 

questionamento: 

Q. é possível a incorporação da verba Gratificação por Atividade de 

Classe na Zona Rural aos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes de 

servidores que receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados com 

incidência de contribuição sobre tal parcela? 

R. 1 - A gratificação por atividade de classe na zona rural possui 

natureza transitória (propter laborem), ou seja, é decorrente de condições especiais 

em que se realiza o serviço, sendo, portanto, condicional à lotação do professor à 

unidade escolar de difícil acesso, e, em regra, não gera direito subjetivo à 

continuidade de sua percepção, se cessado o fato gerador da vantagem, ou seja, se 

o professor não estiver mais lotado em unidade escolar de difícil acesso não poderá 

receber a mencionada gratificação (vide Acórdão Consulta 0024/2018-TCMGO e 

Acórdão Consulta 0010/2020-TCMGO); 

R. 2 - A incorporação de verbas de caráter transitório nos proventos de 

aposentadorias e pensões era permitida pela Constituição Federal de 1988, mesmo 

após a reforma da previdência ocasionada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, 

o que está vedado pelo art. 39, § 9º, da nossa Lei Maior, desde o dia 13/11/2019, 

data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ressalvado o 

direito adquirido, conforme artigo 13 desta última Emenda; 

R. 3 - A edição de ato que concede incorporação de vantagens de 

caráter temporário é possível mesmo após a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n° 103/2019, desde que os requisitos legais para a sua efetivação 

tenham sido implementados até a entrada em vigor da referida emenda 

(13/11/2019), nos termos assegurados em seu art. 13. 
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III. DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO de cópia do Acórdão 

Consulta AC-CON nº 0024/2018 e do Acórdão Consulta 0010/2020-TCMGO; 

IV. ALERTAR aos Prefeitos, Gestores do Poder Executivo e Gestores 

dos Fundos/Institutos de Previdência dos municípios do Estado de Goiás que 

observem os regramentos contidos na Lei Complementar nº 173/2020, editada em 

razão da pandemia causada pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, 

atinentes às vedações de aumento das despesas com pessoal. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS,    

9 de dezembro de 2020. 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Irany de Carvalho Júnior 

Presentes os conselheiros: Cons. Francisco José Ramos, Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, 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. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, Cons. Francisco José Ramos. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 176/2020-GCSICJ 

Processo n° 08478/2020 

Município Novo Gama 

Órgão Instituto de Previdência Social do Município de Novo Gama – Novo Gama-

PREV 

Assunto Consulta - acerca de incorporação da gratificação por atividade de classe na 

zona rural 

Período de Referência 2020 

Consulente Thamyres Rodrigues de Melo 

CPF nº 037.203.781-01 

Cargo Gestora 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. ATOS DE 
INCORPORAÇÃO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO 
DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, 
EDITADOS ENQUANTO O SERVIDOR ESTAVA EM 
ATIVIDADE, SÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS, 
POR FORÇA DO ART. 13 DA REFERIDA EMENDA 
CONSTITUCIONAL, DESDE QUE CUMPRAM 
TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 

ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON n° 0024/2018. 

 I - RELATÓRIO  

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pela senhora Thamyres Rodrigues de 

Melo, Gestora do Instituto de Previdência Social do Município de Novo Gama – Novo 

Gama-PREV, a respeito da possibilidade de incorporação da gratificação por 

atividade de classe na zona aos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes 
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de servidores que receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados com 

incidência de contribuição sobre tal parcela (fls. 1), nos seguintes termos: 

[...] Estamos encaminhando Consulta a este Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, 
objetivando esclarecimento sobre a incorporação da verba Gratificação por Atividade 
de Classe na Zona Rural aos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes de 
servidores que receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados com 
incidência de contribuição sobre tal parcela [...] 

Da tramitação 

1.1.1. Da instrução originária e do parecer jurídico 

2. A inicial foi instruída com o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica 

do Município e pela Gestora do Novo Gama-PREV (fls. 1 verso/3). 

1.1.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

Instada por meio do Despacho nº 417/2020-GCSICJ, de 25/9/2020, a 

Divisão de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 95/2020, de 28/9/2020, 

informou “que não há manifestação em consultas deste Tribunal a respeito do 

questionamento apresentado nos autos, referente à incorporação da verba 

Gratificação por Atividade de Classe na Zona Rural aos proventos de aposentadoria 

e pensão. Porém juntamos (fls. 05) ementas de resoluções deste Tribunal 

relacionadas ao questionamento dos autos”. 

1.1.3. Prosseguimento da consulta 

3. Pelo Despacho nº 420/2020-GCSICJ, de 29/9/2020, conheceu-se da 

Consulta em razão da observância aos requisitos de admissibilidade dispostos nos 

arts. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (LOTCMGO) c/c art. 199, II, 

primeira parte, do Regimento Interno (RITCMGO), ou seja, observou-se que o tema 

é afeto à competência deste Tribunal de Contas, a parte consulente é legitima, há 

indicação precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresenta com o parecer 

jurídico, tendo pertinência temática à área de atribuição da autoridade.  

4. Além disso, o Relator, por meio do referido Despacho, considerando 

que o objeto é amplo, e tendo em vista que as respostas já apresentadas não o 

http://www.tcm.go.gov.br/
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contempla na integralidade, encaminhou-se os autos à Secretaria de Atos de 

Pessoal e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas. 

1.1.4. Manifestação conclusiva da SAP 

5. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 3755/2020, de 

20/10/2020 (fls. 10/15), preliminarmente, afirmou que a Consulta já fora admitida 

pelo Relator competente, manifestando, no mérito, que seja respondido ao 

questionamento da Consulente, apresentou a seguinte fundamentação e conclusão: 

[...] 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade 

A Relatoria manifestou-se pela admissibilidade da presente 
Consulta, nos termos do Despacho nº 0420/2020 – GCSICJ (f. 
07/09), considerando que foram atendidos os requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCMGO c/c art. 199, 
II, primeira parte, do RITCMGO, pois: a) trata acerca de matéria 
de competência deste Tribunal; b) a autoridade consulente 
possui legitimidade para formular consultas; c) exposição 
expressa do objeto; d) apresenta parecer da assessoria 
jurídica; e) não trata de caso concreto. 

Aponta ainda que, apesar de haver consulta anteriores 
semelhantes sobre incorporação de gratificação a proventos, 
conforme informação da Divisão de Documentação e Biblioteca 
(f. 05), as respostas já apresentadas não contemplam a 
presente questão na integralidade, que aborda especificamente 
a incorporação de gratificação de zona rural. 

São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM 
c/c art. 199 do Regimento Interno:  

a) legitimidade ativa;  

b) a indicação precisa do seu objeto;  

c) estar redigida de forma articulada;  

d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência 
técnica ou jurídica da autoridade consulente;   

e) versar sobre tese jurídica abstrata; 

f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o 
tema. 

Não há motivos para esta unidade técnica discordar do juízo de 
admissibilidade feito pela Relatoria, pois, além do consulente 
ser parte legítima, a consulta contém a indicação de seu objeto, 
foi devidamente instruída com o parecer jurídico e inexiste 
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manifestação prévia específica sobre do TCMGO sobre o tema, 
qual seja: a possibilidade de incorporação da verba de 
gratificação por atividade de classe na zona rural aos proventos 
de aposentadoria e pensão decorrentes de servidores que a 
receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados 
com incidência de contribuição sobre tal parcela (f.1). 

2.2. Do mérito 

O Consulente propõe “esclarecimentos sobre a incorporação 
da verba de gratificação por atividade de classe na zona rural 
aos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes de 
servidores que a receberam por mais de 05 anos correntes ou 
10 intercalados com incidência de contribuição sobre tal 
parcela” (f. 01). 

As Emendas Constitucionais n. 20/98, 41/03, 47/05 e, mais 
recentemente, 103/2019 promoveram uma reforma nas normas 
constitucionais referentes à aposentadoria de servidores 
públicos. 

Sobre esse tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro expõe: 

As bases para a chamada reforma previdenciária foram 
lançadas pela Emenda Constitucional n. 20/98. O objetivo 
último é o de reduzir os benefícios sociais – mais 
especificamente proventos de aposentadoria e pensão – dos 
servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e seus 
dependentes, colocando-os, paulatinamente, nos mesmos 
patamares vigentes para o regime geral de previdência 
social (...). 

Neste contexto, conforme redação dada pela EC n. 20/98, o § 
2º do art. 40 impõe limites aos valores dos proventos 
estabelecidos no ato de concessão de aposentadoria, 
submetendo-os à remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, 
impede-se as inúmeras incorporações que eram comuns 
ocorrer no momento da passagem para inatividade, insuflando 
imotivadamente os benefícios pagos pelo fundo de previdência, 
gerando desequilíbrio financeiro e atuarial. In verbis: 

Art. 40 (...) 

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão. (grifou-se) 

Portanto, como os proventos de aposentadoria não podem 
exceder à remuneração do cargo em que ocorreu a 
aposentadoria, estão vedados todos os acréscimos que não 
compõem a remuneração do cargo. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Ao tratar do sistema remuneratório, a mesma doutrinadora 
administrativista Di Pietro esclarece que “os estipêndios dos 
servidores públicos compõem-se de uma parte fixa, 
representada pelo padrão fixado em lei, e uma parte que varia 
de um servidor para outro, em função de condições especiais 
de prestação do serviço, em razão do tempo de serviço e 
outras circunstâncias previstas nos estatutos funcionais”. 

Por sua vez, a Lei Federal n. 8112/90 faz claramente a 
distinção entre vencimento e remuneração. O primeiro é “a 
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 
valor fixado em lei” (art. 40). Considera-se como remuneração, 
nos termos do art. 41, “o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei”. 

No mesmo sentido dispõe a Orientação Normativa nº 2/2009 
editada pelo então Ministério da Previdência e Assistência 
Social: 

Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, 
considera-se: (...) 

IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos 
vencimentos e pelas vantagens pecuniárias permanentes do 
respectivo cargo, estabelecidas em lei de cada ente, 
acrescido dos adicionais de caráter individual e das 
vantagens pessoais permanentes; 

Portanto, a remuneração, considerada como limite máximo 
para os proventos de aposentadoria, corresponde ao montante 
referente ao vencimento do cargo efetivo e vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidos em lei, além das 
vantagens de caráter pessoal, excluídas todas as demais 
vantagens pecuniárias percebidas quando em atividade. 

Nessa lógica, forçoso compreender a distinção entre 
vencimento e remuneração. O primeiro é a retribuição pelo 
efetivo exercício do cargo, com padrão remuneratório fixado em 
lei; comumente conhecido com vencimento básico. A 
remuneração inclui, além do vencimento, as demais vantagens 
pecuniárias, que podem ter natureza permanente ou transitória. 
Essas vantagens dividem-se em: a. ex facto temporis, em 
razão do tempo de serviço; b. ex facto officii, devido ao 
exercício de funções especiais; c. propter personam, que 
consideram condições pessoais do servidor; e d. propter 
laborem, decorrentes de condições especiais quanto à 
prestação do serviço. 

A gratificação de zona rural, em geral, é uma vantagem 
pecuniária paga a professores que lecionam em unidades 
escolares situadas fora dos centros urbanos. É uma retribuição 
pelo exercício da atividade em locais que possuem um acesso 
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mais difícil, demandando mais tempo de deslocamento e 
gastos maiores. Não pode ser considerada como vantagem 
permanente, visto que o servidor somente faz jus a esta 
gratificação se estiver lotado nessas áreas. 

Sobre vantagens pecuniárias dessa natureza, o TCMGO 
manifestou-se no Acórdão Consulta n. 00010/2020 – Processo 
n. 05443/20: 

2.1 a gratificação por local de difícil acesso possui natureza 
propter laborem, ou seja, é decorrente de condições especiais 
em que se realiza o serviço, sendo, portanto, transitória, 
condicional e, em regra, não gera direito subjetivo à 
continuidade de sua percepção, se cessado o fato gerador da 
vantagem; 

2.2 é lícita a supressão momentânea do pagamento da 
gratificação durante o período de afastamento dos servidores 
de seus trabalhos, em decorrência de calamidade pública, pelo 
período em que permanecerem ausentes os motivos que 
ensejam o pagamento da vantagem; 

2.2 não deve ser cessado o pagamento caso a lei municipal 
preveja a incorporação da gratificação por local de difícil 
acesso e o servidor tenha preenchido os requisitos legais da 
incorporação antes da data da publicação da Emenda 
Constitucional n. 103/19 (13/11/2019) que incluiu o § 9º ao art. 
39 da CF. (grifou-se) 

Na órbita do posicionamento exposto, a gratificação por 
atividade de classe na zona rural, por caracterizar-se como 
verba transitória, paga em razão do local de trabalho (natureza 
propter laborem), não poderia compor os proventos de 
aposentadoria. 

Veja o que dispõe a Lei Federal n. 9.717/98, que estabelece 
regras gerais para a organização e o funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos entes federativos: 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir 
o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os 
seguintes critérios: 

(...) 

X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de 
percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou 
de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas 
integrarem a remuneração de contribuição do servidor que 
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se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto 
no § 2º do citado artigo; (grifou-se) 

A fim de regulamentar a legislação, o Ministério da Previdência 
e Assistência Social da União expediu a Orientação Normativa 
nº 2/2009, dispondo: 

Art. 43. É vedada a inclusão nos benefícios de 
aposentadoria e pensão, para efeito de percepção destes, 
de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local 
de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, 
de outras parcelas temporárias de remuneração, ou do 
abono de permanência de que trata o art. 86. 

§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de 
incorporação das parcelas temporárias diretamente nos 
benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de 
concessão de benefícios, ainda que mediante regras 
específicas, independentemente de ter havido incidência de 
contribuição sobre tais. 

§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput, as 
parcelas que tiverem integrado a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com proventos 
calculados pela média aritmética, conforme art. 61, 
respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que 
se deu a aposentadoria, ainda que a contribuição seja feita 
mediante a opção prevista no caput do art. 29. 

Isto posto, é preciso diferenciar os dois critérios distintos para 
cálculo dos proventos de aposentadoria que coexistem nos 
regimes próprios de previdência, com consequências diversas 
no caso de vantagens temporárias. 

O primeiro critério – da integralidade – adota como base de 
cálculo dos proventos o valor da última remuneração; é 
aplicável àqueles que ingressaram no serviço público antes da 
Emenda Constitucional n. 41/2003. Para esses, nos termos da 
norma, é vedada a inclusão de parcela decorrentes de local de 
trabalho no ato da aposentadoria, independentemente de ter 
havido ou não contribuição. 

O segundo critério de cálculo – pela média, para os servidores 
que ingressaram após a Emenda Constitucional n. 41/03, o 
valor da aposentadoria será decorrente de uma média dos 
salários de contribuição. Nesse caso, a ON nº 2/2009 autoriza 
que essas parcelas remuneratórias componham o salário de 
contribuição, com efeito nos cálculos pela média, caso a 
contribuição previdenciária tenha incidido sobre elas. 

Em todo caso, deverá ser observado o limite de remuneração 
do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a 
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aposentadoria, conforme determina o §2º do art. 40 da 
Constituição Federal. 

Tendo por fundamento essa norma constitucional, o Supremo 
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas da 
Constituição Estadual do Ceará, declarando a impossibilidade 
de incorporação da remuneração do cargo em comissão para 
fins de aposentadoria, reafirmando a impossibilidade de 
superação do patamar remuneratório da atividade: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 
E EXPRESSÕES DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
CEARÁ, PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE 1989, E 
DE SUAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS. PARCIAL PREJUDICIALIDADE. 
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. EFICÁCIA EXAURIDA. 
MÉRITO. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO E VINCULAÇÃO 
REMUNERATÓRIA. ARTIGO 37, VIII, E ART. 39, § 1º, DA 
CF. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE PROCURADORIAS 
AUTÁRQUICAS. ARTIGO 132 DA CF. VÍCIO FORMAL. 
PRERROGATIVA DE PROPOSITURA LEGISLATIVA DOS 
PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO PEDIDO. (...) 

10. O art. 167, inciso XIII e § 2º, da Constituição estadual 
estabelece a aposentadoria em montante remuneratório 
maior do que aquele previsto para o cargo desempenhado 
em atividade, remetendo o valor dos proventos aos cargos 
imediatamente superiores do quadro funcional ou com 
acréscimo de gratificação, o que não encontra paradigma na 
Constituição Federal. Essa previsão não era considerada 
materialmente inconstitucional à época da edição da Carta, 
uma vez que a superação da remuneração em atividade era 
tolerada na redação original da Carta da República. Porém, 
toda a parte previdenciária contida no art. 167 da 
Constituição estadual não foi agasalhada pela Lei 
Fundamental a partir da Emenda Constitucional nº 20/98. A 
superação do patamar remuneratório da atividade e a 
impossibilidade de incorporação da remuneração do cargo 
em comissão para fins de aposentadoria foram 
estabelecidas expressamente pelo art. 40, §§ 2º e 3º, da 
Constituição Federal.  

11. Ação direta da qual se conheceu em parte, relativamente 
à qual a ação é julgada parcialmente procedente. (ADI 145, 
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 
09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018) – Grifou-se. 
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Assim, a princípio, não caberia a incorporação de gratificação 
transitória decorrente de local de trabalho, salvo para compor o 
salário de contribuição caso haja incidência de contribuição 
previdenciária nos cálculos de proventos pela média. 

Ao pronunciar sobre o tema, no Processo n. 17581/16, esta 
Unidade referenciou a diferença entre incorporação para fins 
de aposentadoria e incorporação em atividade, ressalvando 
que a EC n. 20/1998 não se aplica neste último caso: 

Diante disso nota-se que a EC 20/98, utilizada como 
fundamento pela SAP para responder a presente consulta, 
acabou por vedar apenas e tão somente a incorporação de 
verbas transitórias para fins de aposentadoria, não tratando 
em momento algum de incorporação de tais verbas “em 
atividade”. (Certificado 4.186/2016) 

Com fundamento em jurisprudência do STF, bem como de 
outros tribunais pátrios, que reconhece a constitucionalidade do 
instituto da estabilidade econômica, com o fim de assegurar a 
irredutibilidade de vencimentos, o Acórdão Consulta n. 
00024/2018 reconheceu como lícita e constitucional a 
possibilidade de incorporação de gratificação de função ou pelo 
exercício de cargo em comissão, observada a exigência de lei 
formal, enquanto ainda em atividade: 

Nesse diapasão, existindo lei em sentido formal que preveja 
a incorporação de gratificação de função e de cargo em 
comissão, por um período razoável, estando o servidor na 
atividade, a referida vantagem pecuniária transmuta sua 
natureza jurídica de transitória, para permanente, passando 
a integrar, inclusive a base de cálculo para a concessão de 
benefícios previdenciários. (Certificado 4.186/2016 – autos 
n. 17581/16) 

Enfim, firmou-se a seguinte tese no Acórdão Consulta n. 
00024/2018: 

1.1. Em homenagem à jurisprudência do STF e existindo 
previsão legal do respectivo ente federativo, é possível a 
incorporação de gratificação pelo exercício de função de 
confiança ou cargo em comissão, somente em atividade, 
com o objetivo de preservar a estabilidade financeira do 
servidor público; 

1.2. A instituição válida da estabilidade financeira deverá 
observar os seguintes requisitos, sob pena de ser 
considerada ilegítima e inconstitucional na análise do caso 
concreto: 

a. demonstrar que foram observados os princípios da 
isonomia, impessoalidade, moralidade, economicidade e 
equilíbrio das contas públicas, devendo “atender objetivos 
válidos de valorização e profissionalização do serviço 
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público, sob o pressuposto de incentivar e premiar a 
assunção de maiores responsabilidades pelo servidor e com 
a preocupação de evitar um grave decesso remuneratório ao 
fim do exercício do cargo ou função” (ADI Nº 5.441/SC – 
MC, rel. Min. Alexandre de Moraes);  

b. realizar o devido estudo atuarial para verificar os reflexos 
que a concessão do referido benefício acarretará no regime 
próprio de previdência, caso existente; 

c. observar os arts. 169, § 1.º, da CF/88, bem como dos arts. 
16, 17, caput e § 1.º, 21, I, e 22, parágrafo único, todos da 
LRF, que estabelecem limitações e requisitos para a criação 
ou aumento de despesa com pessoal. 

1.3. Revela-se inconstitucional, pela afronta aos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do 
interesse público, a incorporação de valores a título de 
estabilidade financeira retroativamente, não cabendo a 
contagem de tempo de exercício de cargo ou função anterior 
à data da edição da lei municipal que instituiu o benefício. 

Embora o Acórdão faça referência expressa à incorporação de 
gratificação pelo exercício de função de confiança ou cargo em 
comissão, as circunstâncias são idênticas à incorporação de 
qualquer verba de caráter transitório, como a gratificação de 
zona rural. 

Inclusive esse é o entendimento que vinha prevalecendo nas 
análises dos atos de concessão de aposentadoria. 
Fundamentava-se que a incorporação resultaria num fenômeno 
de estabilização da verba transitória, ou seja, a partir do 
momento em que ocorria a incorporação das verbas 
transitórias, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos 
de cada estatuto, tais verbas deixavam de possuir caráter 
temporário e passavam a ter natureza permanente, havendo a 
alteração de sua natureza jurídica. 

Como se vê, mesmo após a reforma promovida pela EC n. 
20/1998, interpretações jurisprudenciais permitiam a 
incorporação de verbas transitórias desde que houvesse 
previsão legal. 

Vejamos algumas decisões a respeito da incorporação de 
gratificação de zona rural: 

APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - 
GRATIFICAÇÃO DE ZONA RURAL - INCORPORAÇÃO - 
REQUISITO - EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR 
COM O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR 07 ANOS 
CONSECUTIVOS OU NÃO - CONDIÇÃO SINE QUA NON 
NÃO CARACTERIZADA. Ao ocupante do Quadro do 
Magistério, que durante 07 (sete) anos consecutivos ou não, 
fez jus à gratificação de zona rural (50%), terá direito à 
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incorporação do benefício. Dicção do art. 63, § 2º da Lei 
Municipal nº. 8710/95. Não cumprido o requisito, não há falar 
na concessão do benefício. Recurso não provido. (TJMG -  
Apelação Cível  1.0145.03.109467-8/001, Relator(a): Des.(a) 
Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
12/04/2012, publicação da súmula em 23/04/2012) 

ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM 
ZONA RURAL. LEI DISTRITAL 4.075/07. INCORPORAÇÃO. 

I - Acolhida a alegação de prescrição da pretensão, relativa 
ao período anterior a 24/05/07. 

II - A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) 
instituída pelo art. 21, inc. V, § 4º, incs. I e II, da Lei Distrital 
4.075/07 é devida aos servidores da Carreira do Magistério 
Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos 
servidores da Carreira de Assistência à Educação em efetivo 
exercício em instituições educacionais situadas na zona rural 
do Distrito Federal. 

III - O autor comprovou que exerceu suas atividades em 
zona rural, dessa forma, possui direito à incorporação 
prevista na Lei 4.075/07, a partir da sua entrada em vigor 
(28/12/07) até 25/04/09, quando o estabelecimento de 
ensino ainda integrava a área rural da cidade de 
Planaltina/DF. 

IV – Apelação do Distrito Federal e remessa oficial providas. 
Apelação do autor parcialmente provida. (TJDF 
20120110766417 DF 0004143-89.2012.8.07.0018, Relator: 
VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2013, 6ª 
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 
21/05/2013. Pág.: 217) 

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. 
MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 
EXERCÍCIO EM ZONA RURAL. 

Consoante previsão da lei local (art. 3º, inciso II, parágrafo 
único, da Lei nº 1.941/81), a incorporação da gratificação 
pelo exercício da atividade em zona rural é automática após 
dez anos, não estando vinculada ao pedido administrativo do 
servidor, que na espécie, inclusive, chegou a existir. 

Sentença, quanto ao mérito, mantida por seus próprios 
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS. Os critérios de 
correção monetária fixados em sentença estão de acordo 
com a jurisprudência desta 2ª Turma Recursal da Fazenda 
Pública. 

Quanto aos juros, devem ser calculados nos termos do art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
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11.960/09, ou seja, no percentual aplicado à caderneta de 
poupança, a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71005742788 RS, 
Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de 
Julgamento: 27/07/2016, Segunda Turma Recursal da 
Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/08/2016) 

Nesse contexto, o legislador optou, mediante a Emenda 
Constitucional nº 103/2019, por vedar expressamente a 
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas 
ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão 
à remuneração do cargo efetivo. Ressalvou, porém, em 
consagração ao direito adquirido, as incorporações efetivadas 
até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, em 
13/11/2019. In verbis: 

Art. 39. (...) 

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter 
temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do 
cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019) 

Considerando que a reforma decorrente da EC n. 103/2019, 
“prescreve um conjunto de regras aplicável a todos os entes da 
Federação, outro conjunto aplicável somente à União Federal, 
e, por fim, disposições específicas para os entes subnacionais, 
isto é, aplicáveis somente aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios”, a Secretaria de Previdência do Ministério da 
Economia elaborou a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, 
promovendo uma análise sobre a aplicabilidade das regras 
constitucionais da reforma previdenciária. 

Entende-se, conforme o parecer, que a norma do §9º do art. 39 
tem aplicabilidade imediata, alcançando Estados, Distrito 
Federal e Municípios, independentemente de lei 
regulamentadora: 

101. A vedação de incorporação de vantagens de caráter 
temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do 
cargo efetivo, constante do § 9º do art. 39 da Constituição, 
tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, 
independentemente de lei regulamentadora. A reforma 
determina a sua aplicação com caráter prospectivo, 
porquanto o art. 13 da EC nº 103, de 2019, ressalva de sua 
incidência as incorporações dessa natureza ocorridas até a 
data de entrada em vigor dessa Emenda. 

Conclui-se, portanto, que após Emenda Constitucional nº 
103/2019, proibiu-se a incorporação de todas as vantagens de 
caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
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confiança ou de cargo em comissão, independentemente de 
previsão legal. 

Em resumo, após a EC n. 20/1998, tornou-se inconstitucional a 
incorporação de vantagens temporárias de natureza propter 
laborem para fins apenas de aposentadoria; no entanto, 
possível a incorporação na atividade, observados os critérios 
legais, conforme jurisprudência de vários Tribunais. A partir da 
publicação da EC n. 103/2019, é vedada a incorporação a 
qualquer tempo, seja aos proventos de aposentadoria e pensão 
ou à remuneração do cargo efetivo, ressalvado, neste último 
caso, o direito adquirido. 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, tendo em vista que a Consulta, 
preliminarmente, já fora admitida pelo Relator competente, esta 
Secretaria manifesta, no mérito, seja respondido ao consulente 
que: 

a) a gratificação por atividade de classe na zona rural possui 
natureza propter laborem, ou seja, é decorrente de condições 
especiais em que se realiza o serviço, sendo, portanto, 
transitória, condicional e, em regra, não gera direito subjetivo à 
continuidade de sua percepção, se cessado o fato gerador da 
vantagem; 

b) É inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda 
Constitucional n. 103/2019, a incorporação da gratificação por 
atividade de classe na zona rural, em virtude do caráter 
transitório da verba; 

c) Os atos de incorporação de vantagens de caráter 
temporário anteriores à publicação da Emenda Constitucional 
n. 103/2019, editados enquanto o servidor ainda em atividade, 
serão considerados válidos, por força do art. 13 dessa Emenda, 
desde que cumpram todos os requisitos exigidos pelo AC-CON 
n° 024/18. 

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas, para 
manifestação. [...] 

1.1.5. Manifestação conclusiva do MPC 

6. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 

3705/2020, de 12/11/2020, fez as seguintes ponderações: 

[...] De início, importante ressaltar que, estando a 
Administração Pública sujeita ao princípio da legalidade, por 
força do disposto no art. 37, da Constituição Federal, a 
incorporação de vantagens pecuniárias somente é possível se 
houver expressa autorização legal, ou seja, para que as 
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vantagens pecuniárias sejam incorporadas aos proventos de 
aposentadoria e ao benefício da pensão é imprescindível que 
haja expressa previsão legal nesse sentido. 

Tal possibilidade de concessão e incorporação deve constar de 
lei do ente federativo que institui a vantagem pecuniária e 
estabelece os critérios para a sua concessão, bem como a 
possibilidade de incorporação, visto que em matéria de regime 
jurídico dos servidores públicos a ordem constitucional 
estabelece a autonomia dos entes federativos, nos moldes 
traçados pelo caput do art. 39 da Constituição Federal, bem 
como no inciso XI do art. 64 da Constituição Estadual.   

Respeitadas, pois, as regras dos arts. 37 a 40 da Constituição 
da República, compete a cada município “criar, extinguir e 
prover cargos, empregos e funções públicos, fixar-lhes a 
remuneração [...] e instituir o regime jurídico de seus 
servidores”. 

Acerca das vantagens pecuniárias, assim conceitua o 
Professor Hely Lopes Meirelles: 

Vantagens pecuniárias são acréscimos do estipêndio do 
funcionário, concedidas a título definitivo ou transitório, pela 
decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo 
desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em 
razão das condições anormais em que se realiza o serviço 
(propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições 
pessoais do servidor (propter personam). 

Quanto à natureza pro labore faciendo, manifestou-se o 
Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 1.225.330  RIO GRANDE DO SUL 
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE 
RECTE.(S): ARMANDO MARTINS COSTA GONCALVES 
ADV.(A/S): MARCELO LIPERT 
RECDO.(A/S): UNIÃO  
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO GERAL DA UNIÃO 
EMENTA 
Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. 
Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore 
Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos 
proventos de aposentadoria conforme as normas de 
regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial 
aplicável a todas as gratificações federais de desempenho 
de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. 
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
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A tese de repercussão geral fixada no Tema 1.082 foi a 
seguinte: 

As gratificações de natureza pro labore faciendo são 
incorporadas à aposentadoria conforme as normas de 
regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao 
direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da 
última remuneração recebida em atividade por servidor que 
se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005. 

Antes da Emenda Constitucional nº 103, que altera o sistema 
de previdência social e estabelece regras de transição e 
disposições transitórias, a Constituição Federal, ao tratar do 
regime próprio de previdência social, assim dispunha: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) (...) 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 
ocasião da sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 
artigo e o art. 201, na forma da lei.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  

Adotando-se o conceito legal de remuneração, disposto no art. 
41 da Lei nº 8.112/09, temos que: Remuneração é o 
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

Embora esse conceito legal refira-se às composições de 
vantagens pecuniárias permanentes, o § 3º do art. 40, com a 
redação dada pela EC nº 41, de 19.12.2003, não faz essa 
restrição, considerando para o cômputo dos proventos as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições do 
servidor aos regimes de previdência. 

Ante tais disposições, entende-se ser possível que a 
composição da remuneração inclua aquelas de caráter 
temporário, desde que previstas em lei e que sejam cumpridos 
os requisitos nela estabelecidos para a concessão, como se vê 
da tese de repercussão geral conferida pelo Supremo Tribunal 
Federal acima transcrita, no sentido de que “as gratificações de 
natureza pro labore fasciendo são incorporadas à 
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aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma 
delas”, além, é claro, de terem sido utilizadas como base para 
as contribuições do servidor, conforme requer o dispositivo 
constitucional citado. 

Assim, reforce-se, com base na lei do ente federativo que 
institui as vantagens pecuniárias e de acordo com os critérios 
ali estabelecidos, é possível considerar as vantagens de 
caráter temporário para a composição da remuneração e a sua 
incorporação aos proventos de aposentadoria e benefícios de 
pensão. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, 
que altera o sistema de previdência social e estabelece regras 
de transição e disposições transitórias, referido dispositivo 
constitucional passar a viger nos seguintes termos: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos 
servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 
pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. (...) 

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria 
serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019) (...) 

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter 
temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do 
cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019)  

Necessário observar ainda as normas relativas às disposições 
constitucionais transitórias trazidas pelo art. 2º da referida 
emenda: 

Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação: (...) 

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público 
federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao 
segurado do Regime Geral de Previdência Social e de 
pensão por morte aos respectivos dependentes será 
assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido 
cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até 
a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 
observados os critérios da legislação vigente na data em que 
foram atendidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria ou da pensão por morte. 
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§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor 
público a que se refere o caput e as pensões por morte 
devidas aos seus dependentes serão calculados e 
reajustados de acordo com a legislação em vigor à época 
em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos 
para a concessão desses benefícios. 

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a 
que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos 
seus dependentes serão apurados de acordo com a 
legislação em vigor à época em que foram atendidos os 
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses 
benefícios. 

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (...) 

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto neste artigo corresponderão: 

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto 
no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 
2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do 
art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no 
mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os 
titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) 
anos de idade, se homem; 

II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público 
não contemplado no inciso I. (...) 

§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo 
efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria 
com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso 
I do § 2º do art. 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo 
vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do 
cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, 
observados os seguintes critérios: 

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o 
valor das rubricas que refletem essa variação integrará o 
cálculo do valor da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-
se a média aritmética simples dessa carga horária 
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proporcional ao número de anos completos de recebimento 
e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao 
tempo total exigido para a aposentadoria; 

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 
dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias 
permanentes variáveis, da média aritmética simples do 
indicador, proporcional ao número de anos completos de 
recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou 
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a 
aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção 
da vantagem. 

§ 9º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto 
não promovidas alterações na legislação interna relacionada 
ao respectivo regime próprio de previdência social. 

§ 10. Estende-se o disposto no § 9º às normas sobre 
aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a 
redação atribuída por esta Emenda Constitucional aos §§ 4º, 
4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 40 da Constituição Federal. 

Postas tais premissas, conclui-se que a concessão, bem como 
os critérios e requisitos para a incorporação de vantagens 
pecuniárias aos proventos de aposentadoria, ao benefício de 
pensão e à remuneração, têm que estar expressamente 
previstos em lei do ente federativo instituidor, por força do 
princípio da legalidade, ao qual acha-se totalmente adstrita a 
Administração Pública, conforme determina o art. 37 e nos 
moldes traçados pelo art. 39, ambos da Constituição Federal. 

Nesse contexto, até a entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 103/19, é possível a incorporação de 
vantagens pecuniárias, ainda que de caráter temporário, desde 
que previamente autorizada por lei e de acordo com os critérios 
ali estabelecidos, observadas, por óbvio, as balizas postas 
pelos arts. 37 a 40 da Constituição Federal. Tal é o disposto no 
art. 13 da referida emenda: 

Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da 
Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes 
de incorporação de vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo 
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em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional. 

Assim sendo, a observância à vedação à incorporação de 
vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de 
função de confiança ou de cargo em comissão passa a ser 
expressamente exigida a partir da entrada em vigor das normas 
trazidas pela EC nº 103/19, resguardando-se, pois, aquelas 
situações em que já tenham sido efetivados os requisitos para 
a concessão de aposentadoria antes da entrada em vigor das 
alterações promovidas pela emenda em questão, conforme 
dispõem as regras de transição acima transcritas. 

Isso posto e na mesma linha do sustentado pela unidade 
técnica, conclui-se pela impossibilidade de incorporação de 
vantagens de caráter temporário, a partir da entrada em vigor 
da Emenda Constitucional nº 103, que ocorreu em 13.11.19, 
ante a expressa proibição trazida pelo § 9º do art. 39, da 
Constituição Federal, sendo possível, todavia, 
excepcionalmente, haver a incorporação nas hipóteses 
previstas em lei, cujos requisitos para a sua obtenção tenham 
sido efetivados até a entrada em vigor da referida emenda, 
observados os critérios da legislação vigente na data em que 
foram atendidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria. 

7. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

8. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

9. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e 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 de Contas. 
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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 

exercício de 2020, a presidência das consultas de Novo Gama, conforme art. 4º e 

Anexo I da Decisão Normativa nº 15/2019 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

12. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica 

deste Tribunal de Contas acham-se satisfeitos, pelo que, reiterando a manifestação 

precedente, entende este Relator que a consulta deve ser conhecida. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações iniciais 

13. Esta Relatoria adota os posicionamentos da Secretaria de Atos de 

Pessoal, corroboradas pelo Ministério Público de Contas. 

2.2.2. Do questionamento 

14. O questionamento refere-se à possibilidade de incorporação da 

gratificação por atividade de classe na zona aos proventos de aposentadoria e 

pensão decorrentes de servidores que receberam por mais de 05 anos correntes ou 

10 intercalados com incidência de contribuição sobre tal parcela, conforme Lei 

Complementar1242/2015, de 23/12/2015. 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

15. O parecerista da Autoridade Consulente assim concluiu: “podemos 

considerar que a Gratificação por Atividade em Zona Rural, somente terá direito a 

incorporar aos proventos de aposentadoria se estiver vínculo com a respectiva 

atividade por período não inferior a 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos 

intercalados, a partir da sanção da Lei Complementar nº 1242/2015, de 23/12/2015 e 

estiver em acordo com o disposto no art. 43 da ON MPS02/2009, EC20/98 e EC 

103/2019.” 
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b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

16. A Secretaria de Atos de Pessoal observou que: 

[...] Em resumo, após a EC n. 20/1998, tornou-se 
inconstitucional a incorporação de vantagens temporárias de 
natureza propter laborem para fins apenas de aposentadoria; 
no entanto, possível a incorporação na atividade, observados 
os critérios legais, conforme jurisprudência de vários Tribunais. 
A partir da publicação da EC n. 103/2019, é vedada a 
incorporação a qualquer tempo, seja aos proventos de 
aposentadoria e pensão ou à remuneração do cargo efetivo, 
ressalvado, neste último caso, o direito adquirido. [...] 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

17. O Ministério Público de Contas referendou o posicionamento manifesto 

pela Secretaria de Atos de Pessoal, concluindo do seguinte modo: 

[...] Isso posto e na mesma linha do sustentado pela unidade 
técnica, conclui-se pela impossibilidade de incorporação de 
vantagens de caráter temporário, a partir da entrada em vigor 
da Emenda Constitucional nº 103, que ocorreu em 13.11.19, 
ante a expressa proibição trazida pelo § 9º do art. 39, da 
Constituição Federal, sendo possível, todavia, 
excepcionalmente, haver a incorporação nas hipóteses 
previstas em lei, cujos requisitos para a sua obtenção tenham 
sido efetivados até a entrada em vigor da referida emenda, 
observados os critérios da legislação vigente na data em que 
foram atendidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria. [...] 

d) Conclusão do Relator 

18. Este relator converge com o posicionamento assentado nas 

manifestações anteriores. 

19. Com efeito, há de se admitir que a Emenda Constitucional nº 20/1998 

tornou-se inconstitucional a incorporação de vantagens temporárias de natureza 

propter laborem (que é o caso da por atividade de classe na zona rural) para fins 

apenas de aposentadoria, sendo, no entanto, possível a respectiva incorporação 

durante o período de atividade, observados os critérios legais. 

20. Porém, com a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, está 

vedada a incorporação de vantagens temporárias (inclusive a Gratificação por 
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Atividade de Classe na Zona Rural) a qualquer tempo, seja aos proventos de 

aposentadoria e pensão ou à remuneração do cargo efetivo, ressalvado, neste 

último caso, o direito adquirido, conforme art. 13 da referida Emenda Constitucional, 

que preconiza: 

Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da 
Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de 
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas 
ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão 
efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional. 

21. Enfim, entendemos que a Administração de Novo Gama poderá 

considerar a incorporação da verba denominada Gratificação por Atividade de 

Classe na Zona Rural aos proventos de aposentadoria e pensão de servidores que a 

receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados, com incidência de 

contribuição sobre tal parcela, desde que tais requisitos tenham ocorrido antes da 

vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme art. 13 da referida 

Emenda Constitucional. 

2.2.3. Da apresentação desta Proposta de decisão em Sessão Plenária Técnico-

Administrativa 

22. No dia 2 de dezembro de 2020 este Relator apresentou esta Proposta 

de Decisão na Sessão Plenária Técnico-Administrativa, recebendo sugestões de 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos e do representante do Ministério do Público 

de Contas para a redação da resposta, especial a denominada R3. O que fazemos 

agora. 

23. O Texto apresentado foi literalmente o proposto pela Unidade Técnica, 

nos seguintes termos: 

II. RESPONDER À CONSULENTE quanto ao seguinte 

questionamento: 

Q. é possível a incorporação da verba Gratificação por 

Atividade de Classe na Zona Rural aos proventos de 

aposentadoria e pensão decorrentes de servidores que 
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receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados 

com incidência de contribuição sobre tal parcela? 

R. 1 - a gratificação por atividade de classe na zona rural 

possui natureza propter laborem, ou seja, é decorrente de 

condições especiais em que se realiza o serviço, sendo, 

portanto, transitória, condicional e, em regra, não gera direito 

subjetivo à continuidade de sua percepção, se cessado o fato 

gerador da vantagem; 

R. 2 - é inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, a incorporação da gratificação por 

atividade de classe na zona rural, em virtude do caráter 

transitório da verba; 

R. 3 - os atos de incorporação de vantagens de caráter 

temporário anteriores à publicação da Emenda Constitucional 

nº 103/2019, editados enquanto o servidor estava em atividade, 

serão considerados válidos, por força do art. 13 da referida 

Emenda Constitucional, desde que cumpram todos os 

requisitos exigidos pelo Acórdão Consulta AC-CON n° 

0024/2018. 

24. Ao nos propomos rever o texto acima reproduzido, considerando as 

discussões levantadas durante a Sessão Plenária Técnico-Administrativa, percebi 

que a expressão “atos” [...] “editados enquanto o servidor estava em atividade” foi a 

causadora da maior parte de discordância. Então, tecerei alguns comentários sobre 

o fato da gratificação em tela (de caráter transitório) incorporar ao patrimônio do 

servidor enquanto este estiver na atividade de seu cargo.  

25. Para tanto, valho-me do estudo realizado pela Secretaria de Atos de 

Pessoal no Processo nº 17581/16, expresso no Certificado º 4.186/2016, mediante o 

qual respondeu aos questionamentos afetos à incorporação de gratificação de 

função de servidores públicos municipais (também de caráter transitório). Vejamos a 

parte em que a Unidade Técnica explana sobre a atividade do servidor: 
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[...] Verifica-se que o entendimento esboçado pela SAP em sua 
manifestação inicial, enfrentou a questão considerando 
basicamente que toda e qualquer incorporação de verba 
transitória, seja aos proventos, seja a remuneração, está 
vedada com base da EC 20/98. 
Contudo, esse entendimento não reflete a realidade, já que a 
referida emenda constitucional apenas estabeleceu que “os 
proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, 
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria”. Portanto, no 
momento da inativação, não poderá, a partir da vigência da EC 
20/98, ser adicionada qualquer verba que ultrapasse o valor da 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria.  
Diante disso nota-se que a EC 20/98, utilizada como 
fundamento pela SAP para responder a presente consulta, 
acabou por vedar apenas e tão somente a incorporação de 
verbas transitórias para fins de aposentadoria, não tratando em 
momento algum de incorporação de tais verbas “em atividade”. 
Por essa razão, reconhecendo seu equivoco na manifestação 
anterior da SAP se vê obrigada a manifestar novamente nos 
autos para restringir sua análise ao objeto da consulta, 
conforme delimitado no Despacho n. 955/2016 – GABVJ (f. 
20/22) da Relatoria. 
Antes de adentrar especificamente ao mérito, é prudente 
chamar atenção para o fato de que a incorporação de 
verbas transitórias tem fundamentação totalmente distinta 
dependendo do momento em que ocorre (se em atividade 
ou somente para fins de aposentadoria). O momento em 
que ocorre a incorporação é decisivo para sua 
constitucionalidade ou não.  
Na presente consulta busca-se saber quanto à 
constitucionalidade de servidor público ter incorporada a sua 
remuneração, em atividade, verba de natureza transitória (a 
exemplo gratificação de função), quando há tal previsão na 
legislação local. 
Diante do questionamento apresentado, não podemos perder 
de vista que os Municípios detêm autonomia legislativa para 
dispor, no âmbito de sua competência, sobre o regime jurídico 
e os planos de carreira dos servidores municipais da 
Administração direta, das autarquias e fundações públicas. 
Dessa forma, a teor do disposto no art. 39, caput, da CF-88, a 
legislação municipal deve ser a fonte primária de regulação da 
matéria em questão.  
Portanto, se o legislador municipal entender viável, após 
estudos financeiros e orçamentários cabíveis ao caso, poderá 
veicular por lei a possibilidade de que o servidor efetivo, após 
certo lapso temporal, possa incorporar aos seus vencimentos 
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verbas de natureza transitória (a exemplo da gratificação de 
função), sendo necessário para tanto tecer balizas para a 
incorporação lícita feita durante o período de atividade do 
servidor. 
É importante que seja definido pela lei um período mínimo no 
qual o servidor deve permanecer para fazer jus à incorporação 
da gratificação de função ou cargo em comissão que percebe. 
A maioria dos estatutos dos servidores estabelece um período 
mínimo de 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) intercalados, 
o que parece ser o mínimo razoável, apesar de bem inferior ao 
período considerado pela jurisprudência trabalhista. 
Ao contrário, períodos ínfimos, denotam incongruência entre a 
razão de existir daquela vantagem pecuniária e o seu fato 
gerador. Não há que se falar em se preservar a estabilidade 
financeira do servidor se o período de recebimento da 
gratificação é ínfimo e não integrou o patrimônio econômico 
familiar do servidor. 
Deste modo, há que se esclarecer que a forma de se realizar 
a incorporação deve estar expressamente consignada em 
lei, em homenagem ao princípio da legalidade estrita, na 
sua acepção da reserva legal. 
Tal fenômeno conhecido na doutrina e jurisprudência, mais 
comumente, como estabilidade financeira visa evitar o 
decesso do padrão ou do status remuneratório do servidor 
que, após o exercício por determinado lapso temporal de 
cargo em comissão ou função gratificada que lhe atribuíra 
situação financeira mais vantajosa, dele se afasta.  
A SAP entende ser lícito e constitucional que, havendo 
previsão legal do respectivo ente federativo, servidor 
público efetivo, após certo lapso temporal de exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança, tenha 
incorporado aos seus vencimentos o valor da gratificação 
a titulo de vantagem pessoal, ocorrendo assim a 
estabilização dessa verba remuneratória, que deixa de ter 
natureza transitória e passa a ter natureza permanente. 
Não obstante a necessidade da previsão em lei específica do 
ente público a que o servidor esteja vinculado, o direito à 
estabilidade financeira deve observância aos dispositivos 
constitucionais acerca das vantagens remuneratórias, para 
assegurar a percepção de vantagem legal, lícita e 
especialmente constitucional, pois os servidores públicos que 
cumprem suas atribuições merecem todo o reconhecimento por 
parte da administração pública, seja em forma de estabilidade 
financeira ou qualquer outra vantagem legalmente instituída. 
[...] 
Assim, mostra-se moral, lícita e constitucional a possibilidade 
de incorporação de gratificação de função ou pelo exercício de 
cargo em comissão na atividade, com o objetivo de preservar a 
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estabilidade financeira do servidor público, guardando, é claro, 
as peculiaridades do regime jurídico administrativo, a exemplo 
do princípio da legalidade, na sua acepção da reserva legal. 
Nesse diapasão, existindo lei em sentido formal que preveja a 
incorporação de gratificação de função e de cargo em 
comissão, por um período razoável, estando o servidor na 
atividade, a referida vantagem pecuniária transmuta sua 
natureza jurídica de transitória, para permanente, passando a 
integrar, inclusive a base de cálculo para a concessão de 
benefícios previdenciários. [...] 
Aqui há que se destacar, também, que apenas a incorporação 
na atividade é lícita. A incorporação de gratificação de função 
ou de cargo em comissão diretamente na aposentadoria 
mostra-se flagrantemente inconstitucional. 
Isso porque acarretaria o pagamento de proventos na 
inatividade superior à remuneração do servir público na 
atividade, considerando as vantagens pecuniárias de caráter 
permanente (art. 1º da ON 02/09), esbarrando na vedação do 
art. 40, § 2º da CF, acrescido pela Emenda Constitucional (EC) 
n. 20, de 15/12/98. (grifos nosso) 

26. Observa-se, pois, que a expressão “ os atos de incorporação de 

vantagens de caráter temporário” [...] “editados enquanto o servidor estava em 

atividade”, significa que a incorporação de vantagens de caráter transitória devem 

acontecer durante o período de atividade do servidor público para estar amparada 

pelo manto da licitude, compondo, consequentemente, a respectiva remuneração.  

27. De outro lado, a incorporação de gratificação transitória diretamente na 

aposentadoria é ilícita, uma vez que acarretaria o pagamento de proventos na 

inatividade em valor superior à remuneração que o servidor público recebia quando 

estava em atividade do seu cargo, o que é vedado pelo art. 40, § 2º, da Constituição 

Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. 

28. Lembramos que a Emenda Constitucional nº 103/19 modificou o texto 

do § 2º do art. 40 da Constituição Federal, que agora vigora assim: “Os proventos de 

aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do 

art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de 

Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16”. 
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2.2.4. Das reformulações nas respostas 

29. Este Relator faz reformulações nas respostas dadas pela Secretaria de 

Atos de Pessoal na conclusão do Certificado nº 3755/2020, sem gerar qualquer 

divergência, pois as unem ao raciocínio tecido pela Unidade Técnica na concernente 

fundamentação. 

III – DA PROPOSTA 

30. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I. CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER À CONSULENTE quanto ao seguinte 

questionamento: 

Q. é possível a incorporação da verba Gratificação por Atividade de 

Classe na Zona Rural aos proventos de aposentadoria e pensão decorrentes de 

servidores que receberam por mais de 05 anos correntes ou 10 intercalados com 

incidência de contribuição sobre tal parcela? 

R. 1 - A gratificação por atividade de classe na zona rural possui 

natureza transitória (propter laborem), ou seja, é decorrente de condições especiais 

em que se realiza o serviço, sendo, portanto, condicional à lotação do professor à 

unidade escolar de difícil acesso, e, em regra, não gera direito subjetivo à 

continuidade de sua percepção, se cessado o fato gerador da vantagem, ou seja, se 

o professor não estiver mais lotado em unidade escolar de difícil acesso não poderá 

receber a mencionada gratificação (vide Acórdão Consulta 0024/2018-TCMGO e 

Acórdão Consulta 0010/2020-TCMGO); 

http://www.tcm.go.gov.br/
file:///C:/Users/subte/Downloads/AC-PD%200160-2019%20-00477-2019%20-%20Edealina%20-%20FMP%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.doc


 

 

Página 28 de 31 
      RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400016-20-RESULTADO 

Processo nº 08478/20 
Fls. 

R. 2 - A incorporação de verbas de caráter transitório nos proventos de 

aposentadorias e pensões era permitida pela Constituição Federal de 1988, mesmo 

após a reforma da previdência ocasionada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, 

o que está vedado pelo art. 39, § 9º, da nossa Lei Maior, desde o dia 13/11/2019, 

data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ressalvado o 

direito adquirido, conforme artigo 13 desta última Emenda; 

R. 3 - A edição de ato que concede incorporação de vantagens de 

caráter temporário é possível mesmo após a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n° 103/2019, desde que os requisitos legais para a sua efetivação 

tenham sido implementados até a entrada em vigor da referida emenda 

(13/11/2019), nos termos assegurados em seu art. 13. 

III. DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO de cópia do Acórdão 

Consulta AC-CON nº 0024/2018 e do Acórdão Consulta 0010/2020-TCMGO; 

IV. ALERTAR aos Prefeitos, Gestores do Poder Executivo e Gestores 

dos Fundos/Institutos de Previdência dos municípios do Estado de Goiás que 

observem os regramentos contidos na Lei Complementar nº 173/2020, editada em 

razão da pandemia causada pelo coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, 

atinentes às vedações de aumento das despesas com pessoal. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 9 de dezembro de 

2020. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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