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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00006/2022 - Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO  : 10020/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : VALPARAISO DE GOIAS 
NATUREZA  : CONSULTA 
CONSULENTE : MARCILON DUARTE – PRESIDENTE DO SINDSEPEMVAL 
REPRESENTANTE DO 

MPC 

 

: 

PROCURADOR-GERAL DE CONTAS HENRIQUE PANDIM 

BARBOSA MACHADO 

RELATOR : CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 

 

 

CONSULTA. VANTAGENS TRANSITÓRIAS. PROVENTOS 
DA APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, 
DE 02 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
Responder ao consulente que: “ a) É inconstitucional, após 
entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, a 
edição de lei após 12/11/2019 que autorize a incorporação 
da gratificação de natureza temporária à remuneração de 
cargo efetivo, por afrontar ao art. 39, §9º da Carta Magna; b) 
O art. 13 da EC n. 103/2019 ressalva as parcelas 
remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens 
de caráter temporário efetivada até a data de sua entrada 
em vigor, em primazia do direito adquirido, ou seja, 
permanecem válidas as incorporações asseguradas em lei 
anterior à EC n. 103/2019, desde que os requisitos legais 
tenham sido cumpridos até a entrada em vigor dessa 
Emenda Constitucional; c) Gratificação temporária decorre 
de condições circunstanciais especiais no exercício da 
função; é transitória; condicional e não gera direito subjetivo 
à continuidade de sua percepção, uma vez cessados os 
motivos excepcionais que a autoriza. Portanto, não se 
incorpora automaticamente à remuneração, nem pode ser 
computada na aposentadoria. Admitida a incorporação, 
porém, por expressa previsão legal, por mera liberalidade 
do legislador, antes da EC n. 103/2019; vedada em absoluto 
após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de novembro 
de 2019.” 
 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pela Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais de Valparaíso de Goiás - 

SINDSEPEMVAL, Sr. Marcilon Duarte, por meio da qual apresenta questionamentos 
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quanto à incorporação de vantagens transitórias aos proventos da aposentadoria 

depois da promulgação da Emenda Constitucional 103, de 02 de novembro de 2019, 

nos casos em que os critérios legais tenham sido preenchidos antes da referida data. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 060/2022 – GABFMAL proferida 

pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

1. CONHECER da Consulta, uma vez que estão preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente quanto à seguinte indagação:  

“Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro 

de 2019, alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

permitiria, juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria? ” 

 
a) É inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n. 103/2019, a edição de lei após 12/11/2019 que autorize a 

incorporação da gratificação de natureza temporária à remuneração de cargo efetivo, 

por afrontar ao art. 39, §9º da Carta Magna; 

b) O art. 13 da EC n. 103/2019 ressalva as parcelas remuneratórias 

decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário efetivada até a data 

de sua entrada em vigor, em primazia do direito adquirido, ou seja, permanecem 

válidas as incorporações asseguradas em lei anterior à EC n. 103/2019, desde que os 

requisitos legais tenham sido cumpridos até a entrada em vigor dessa Emenda 

Constitucional;  

c) Gratificação temporária decorre de condições circunstanciais 

especiais no exercício da função; é transitória; condicional e não gera direito subjetivo à 
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continuidade de sua percepção, uma vez cessados os motivos excepcionais que a 

autoriza. Portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração, nem pode ser 

computada na aposentadoria. Admitida a incorporação, porém, por expressa previsão 

legal, por mera liberalidade do legislador, antes da EC n. 103/2019; vedada em 

absoluto após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de novembro de 2019. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 7 

de Junho de 2022. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Humberto Aidar, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, 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 e o representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Humberto Aidar, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 60/2022 – GABFMAL 

 

 
PROCESSO  : 10020/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : VALPARAISO DE GOIAS 
NATUREZA  : CONSULTA 
CONSULENTE : MARCILON DUARTE – PRESIDENTE DO SINDSEPEMVAL 
REPRESENTANTE DO 

MPC 

 

: 

PROCURADOR-GERAL DE CONTAS HENRIQUE PANDIM 

BARBOSA MACHADO 

RELATOR : CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pela Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais de Valparaíso de Goiás - 

SINDSEPEMVAL, Sr. Marcilon Duarte, por meio da qual apresenta questionamentos 

quanto à incorporação de vantagens transitórias aos proventos da aposentadoria 

depois da promulgação da Emenda Constitucional 103, de 02 de novembro de 2019, 

nos casos em que os critérios legais tenham sido preenchidos antes da referida data. In 

verbis: 

“Quesito 1: É possível a incorporação de gratificação de regência de classe aos 

proventos da aposentadoria e pensão decorrentes de servidores que 

receberam por mais de cinco anos correntes ou dez anos intercalados com 

incidência de contribuição sobre tal parcela, quando os requisitos legais para 

sua efetivação tenham sido implementados até a promulgação, e entrada em 

vigor, da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019? 

 

Quesito 2: Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro 

de 2019, alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

permitiria, juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria?” 

 

Os autos foram instruídos, dentre outros documentos, com o parecer da 

Procuradoria Jurídica da autoridade consulente, conforme exigido pelo art. 199, § 1º, 

do Regimento Interno da Casa (f.3/6). 

Mediante o Despacho nº 813/2021 – GFMAL (f. 7), esta relatoria 

encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, que juntou ementas de 
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acórdãos relacionados ao seguinte questionamento apresentado nos autos: da 

incorporação de vantagens transitórias aos proventos de aposentadoria após a 

promulgação da EC nº 103/2019, em que tenham sido preenchidos os critérios legais 

antes dessa data (f. 8/13). 

Ato contínuo, por meio do Despacho nº 835/2021 (fls. 15/16) de lavra 

desta relatoria, os autos foram encaminhados à Secretaria de Atos de Pessoal-SAP 

para manifestação. 

A SAP analisou o teor da Consulta e emitiu o Certificado n. 587/2022 (fls. 

17/23). 

O Ministério Público de Contas (MPC) pronunciou-se por meio do Parecer 

n. 430/2022 (fls. 24/27).  

Voltaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 – MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado n. 587/2022, no qual manifestou-se pelo conhecimento da presente 

Consulta e que seja respondido ao consulente que:  

a) “É inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n. 103/2019, a edição de lei após 12/11/2019 que 

autorize a incorporação da gratificação de natureza temporária à 

remuneração de cargo efetivo, por afrontar ao art. 39, §9º da Carta 

Magna; 

b) O art. 13 da EC n. 103/2019 ressalva as parcelas remuneratórias 

decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário 

efetivada até a data de sua entrada em vigor, em primazia do direito 

adquirido, ou seja, permanecem válidas as incorporações asseguradas 

em lei anterior à EC n. 103/2019, desde que os requisitos legais tenham 

sido cumpridos até a entrada em vigor dessa Emenda Constitucional;  

c) Gratificação temporária decorre de condições circunstanciais 
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especiais no exercício da função; é transitória; condicional e não gera 

direito subjetivo à continuidade de sua percepção, uma vez cessados os 

motivos excepcionais que a autoriza. Portanto, não se incorpora 

automaticamente à remuneração, nem pode ser computada na 

aposentadoria. Admitida a incorporação, porém, por expressa previsão 

legal, por mera liberalidade do legislador, antes da EC n. 103/2019; 

vedada em absoluto após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de 

novembro de 2019.”. 

A seguir, a íntegra da manifestação da Unidade Técnica Especializada:  

“(...) II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade  

A Relatoria manifestou-se pela admissibilidade da presente Consulta, nos 

termos do Despacho nº 835/2021. 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, em uma análise perfunctória, nota-se 

que: a) contém a indicação precisa do seu objeto; b) está compreendida no rol 

de competência deste Tribunal; c) foi instruída com parecer jurídico (f. 03/06). 

Ademais, as questões foram formuladas em tese, não configurando caso 

concreto. 

No que se refere ao atendimento do art. 199, caput, do RITCM, verificou-se que 

o consulente (Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas 

Públicas Municipais de Valparaíso de Goiás) não possui legitimidade para 

aventar consulta perante este Tribunal de Contas, conforme o rol de 

autoridades elencadas no referido dispositivo. 

Contudo, a Relatoria entendeu que o tema apresenta relevância capaz de 

justificar sua análise em tese, objetivando uma melhor orientação aos 

jurisdicionados e, ainda, em consideração ao princípio da cooperação (art. 6º 

do CPC1/2015). Ademais, sua admissão mostra-se adequada tendo em vista o 

princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo 

Civil). 

Quanto ao conteúdo dos questionamentos formulados, constatou-se que o 

Acórdão-Consulta nº 016/2020 – Técnico Administrativa, de 09/12/2020, 

responde suficiente e adequadamente à primeira questão2 formulada. 

                                                 
1 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva.  
2 1) É possível a incorporação de gratificação de regência de classe aos proventos da aposentadoria e pensão 

decorrentes de servidores que receberam por mais de cinco anos correntes ou dez anos intercalados com incidência 
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Desse modo, a Relatoria decidiu pela admissibilidade do item 2 da presente 

Consulta, conforme disposto no art. 3º da RA nº 00076/2019, para responder 

ao consulente o seguinte questionamento: 

 “Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, 

alterando a natureza de vantagem temporária para permanente permitiria, 

juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria?” 

 

Não há motivos para esta unidade técnica discordar do juízo de admissibilidade 

feito pela Relatoria.  

2.2. Do mérito 

O Consulente propôs indagação, nos seguintes termos recebidos pela 

Relatoria:  

“Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, 

alterando a natureza de vantagem temporária para permanente permitiria, 

juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria? ” 

 

Inicialmente, convém falar sobre o sistema remuneratório dos servidores 

públicos. A 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”.3 

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: 

                                                                                                                                                             
de contribuição sobre tal parcela, quando os requisitos legais para sua efetivação tenham sido implementados até a 
promulgação, e entrada em vigor, da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019? 
3 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p.501. 
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(...) 
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, sendo: 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; ou d. propter laborem, decorrentes de 

condições especiais quanto à prestação do serviço.4  

Essas vantagens pecuniárias dividem-se em dois tipos: adicional e gratificação. 

O primeiro tem natureza permanente e perene, afeitas ao exercício da função, 

independente de condições pessoais do servidor, englobando, portanto, as 

vantagens ex facto temporis e ex facto officii. 

Por sua vez, a gratificação tem caráter transitório e contingente e, portanto, não 

se incorpora automaticamente ao vencimento, tampouco gera direito subjetivo. 

Não é inerente ao cargo. É concedida devido a condições excepcionais do 

serviço ou do servidor, incluindo as vantagens propter laborem e propter 

personam. 

Nas palavras do administrativista Hely Lopes Meireles: 

O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação 
relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere 
ao vencimento e, por isso, tem caráter permanente; a gratificação é autônoma 
e contingente. Ambos, porém, podem ser suprimidos para o futuro. 

As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da 
Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse 
do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se 
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à 
continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 
"são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam aos 

                                                 
4 MARCONDES, Pedro Carlos Bitencourt. Servidor Público. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 98. Disponível em: 
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1377. Acesso em: 21 out. 2020. 
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proventos; porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias 
momentâneas".5  

 

As gratificações propter personam decorrem de situações individuais previstas 

em lei, independentemente do exercício do cargo. Sendo assim, para sua 

continuidade basta que persista a relação de emprego entre o beneficiário e a 

administração, como ocorre com os que se encontram em disponibilidade ou 

na aposentadoria. Como visto, segundo a legislação, integram a remuneração 

para efeitos de aposentadoria e, por isso, não merecem maiores discussões. 

Por outro lado, nesse contexto, merecem destaque as vantagens propter 

laborem. Estas, em regra, só são devidas enquanto o servidor está prestando o 

serviço que as ensejam, visto que são prestações pecuniárias pro labore 

faciendo. Cessada a causa ou os motivos excepcionais que as justificam, o 

direito à sua percepção é extinto. Portanto, não se incorporam 

automaticamente ao vencimento, nem são computadas na aposentadoria, 

salvo expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador.6 

Justamente essas recorrentes incorporações aos proventos de aposentadoria, 

entre outras questões, levou o legislador a promover sucessivas reformas no 

regime de previdência dos servidores públicos, buscando-se o equilíbrio 

atuarial, tendo editado as Emendas Constitucionais n. 20/98, 41/03, 47/05 e, 

mais recentemente, 103/2019. 

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 (...).7 

 

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 (...) 

                                                 
5 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª edição. São Paulo : Malheiros, 2016, p. 604 e 609. 
6 Ibid., p. 610.  
7 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008, p.523. 
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§ 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, incluindo as 

vantagens temporárias.  

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 parcelas transitórias, 

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 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 
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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. 

 

Assim, a princípio, não caberia a incorporação de gratificação transitória, 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 STF8, bem como de outros tribunais 

pátrios, que reconhece a constitucionalidade do instituto da estabilidade 

                                                 
8 ADI 1264 SC;  RE 746486 DF 
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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 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. 

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 
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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, de natureza propter laborem: 

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 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 11.960/09, ou seja, no percentual 
aplicado à caderneta de poupança, a contar da citação. RECURSO 
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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 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 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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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. 

Cumpre esclarecer que uma vez incorporadas à remuneração do servidor, 

enquanto este em atividade, essas parcelas, que antes eram transitórias, 

adquirem caráter permanente e, por via reflexa, irão compor os cálculos de 

proventos de aposentadoria, respeitado, é claro, o limite máximo estabelecido 

para o Regime Geral de Previdência Social ou a totalidade da remuneração do 

servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, conforme as 

regras aplicáveis. 

Nos termos do art. 4º, §8º da EC n. 103/2019, considera-se remuneração do 

servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, 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. 

A respeito da incorporação, indaga o consulente se Lei posterior à Emenda 

Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, alterando a natureza de 

vantagem temporária para permanente permitiria, juridicamente, a sua 

incorporação ao provento da aposentadoria. 

O Acórdão Consulta n. 00024/2018, consagrando o princípio da legalidade, 

firmou a tese de que a incorporação, para ser válida, exige prévia previsão 

legal. 

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. 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. (grifou-se) 

 

No mesmo sentido, é a jurisprudência. Vejamos a seguinte decisão a respeito 

de incorporação de gratificação por regência de classe, de natureza propter 

laborem: 
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CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO 
APOSENTADO - PROVENTOS - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR 
REGÊNCIA DE CLASSE - AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA - 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPROVIMENTO DA 
APELAÇÃO. 
1. A incorporação de gratificação propter laborem somente é admissível 
quando expressamente determinada em lei. 
2. Apelo improvido. (grifou-se) 
 
(Acórdão 117744, APC4623197, Relator: ESTEVAM MAIA, , Revisor: MARIO 
MACHADO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/1999, publicado no DJU 
SEÇÃO 3: 29/9/1999. Pág.: 42) 

Mais recentemente, o Tribunal de Justiça do Amazonas proferiu decisão 

semelhante: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PRO LABORE. IMPOSSIBILIDADE. 
NORMA LEGAL (ART. 412 DA LEI 1.762/860) REVOGADA PELA LC 30/2001. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DE 
GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM A APOSENTADOS. PRECEDENTE 
DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A aposentadoria do apelante aconteceu 
em novembro/2011, já sob a égide da Lei Complementar 30/2001, que revogou 
o artigo 142 da Lei 1.762/86, que previa o acréscimo da gratificação pro labore 
aos proventos de aposentadoria quando o servidor já o recebesse há mais de 
cinco anos; II Assim, por ocasião da aposentadoria do apelante, a lei de 
regência era a LC 30/2001, não possuindo o servidor direito adquirido a regime 
jurídico. Precedente consolidado; III O Superior Tribunal de Justiça já se 
manifestou no sentido de que as gratificações de natureza propter laborem 
só serão extensíveis aos aposentados por expressa determinação legal, o 
que inexistia por ocasião do decreto aposentatório do apelante; IV Promoção 
ministerial pelo seguimento da jornada processual sem a sua intervenção; V - 
Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os 
autos, acordam os Senhores Desembargadores, por unanimidade, em negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do relator, que passa a integrar o 
julgado. (grifou-se) 
 

 

Portanto, em regra, as gratificações propter laborem são temporárias e não 

integram a remuneração para efeitos de aposentadoria. Contudo, até a edição 

da Emenda Constitucional n. 103/2019, era possível, por opção do legislador, 

mediante a edição de lei em sentido estrito, a incorporação dessas 

gratificações à remuneração enquanto o servidor ainda em atividade, alterando 

sua natureza de temporária para permanente, o que influenciaria indiretamente 

nos cálculos de aposentadoria. 

Por outro lado, sem previsão legal, não há incorporação e gratificações dessa 

natureza permanecem com seu caráter temporário, não importa o lapso 

temporário de sua concessão. O servidor só faz jus a elas enquanto estiver 

exercendo as funções que as ensejam. Ainda que as tenha percebido durante 

https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=117744


                                     

______________________________________________________________________________________________________ 
Página 17 de 31 

C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400006-22-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160/ Website: 
www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

anos, uma vez cessado os motivos excepcionais e transitórios que as 

justificam, extingue-se a razão de seu pagamento; tampouco irão compor os 

proventos de aposentadoria. 

Após a publicação da EC n. 103/2019, em 13 de novembro de 2019, passou a 

ser 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, ou seja, mesmo em atividade. Cabe esclarecer que a 

aprovação de lei alterando a natureza de vantagem temporária para 

permanente, como propõe o consulente, significa justamente a incorporação de 

gratificações de natureza temporária à remuneração. Portanto, edição de lei 

com esse objeto, após a EC n. 103/2019, é inconstitucional por afronta ao art. 

39, §9º da Carta Magna. 

O art. 13 da EC n. 103/2019, no entanto, ressalva as 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 sua entrada em vigor, em primazia do direito adquirido. 

Sobre essa questão, o TCMGO exarou a seguinte tese no Acórdão Consulta n. 

0016/2020: 

(...) 
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. 
 

Como visto, não há impedimento para que ato infralegal posterior à vigência da 

EC n. 103/2019 formalize a incorporação de vantagem de caráter temporário à 

remuneração do servidor, desde que já cumpridos os requisitos legais na data 

de publicação dessa Emenda, em respeito ao direito adquirido; ou seja: uma 

vez cumpridos os requisitos previstos em lei já editada, anterior à reforma 

constitucional, é assegurado o direito à incorporação da vantagem econômica à 

remuneração do cargo efetivo, ainda que o despacho/portaria que concede a 

incorporação a determinado servidor seja posterior à EC n. 103/2019.  

No entanto, lei em sentido estrito que pretenda transformar a natureza da 

gratificação de temporária para permanente, incorporando-a à remuneração do 

servidor, afronta a ordem constitucional (EC n. 103/2019), especialmente a 
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partir de 12 de novembro de 2019. Nesse caso, não há que se falar em direito 

adquirido. Sem lei, não há direito. Conforme fundamentado acima, a mera 

percepção de gratificação temporária enquanto em atividade não gera direito 

subjetivo à sua percepção durante a aposentadoria. A incorporação de 

vantagem econômica dessa natureza somente é admissível quando 

expressamente determinada em lei. É uma liberalidade do legislador; não um 

direito subjetivo do servidor. 

 Sem previsão em lei, não há direito à incorporação, ainda que o servidor tenha 

percebido por anos gratificação propter laborem em razão de circunstâncias 

especiais no exercício da função. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada 

do Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico. 

 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, tendo em vista que a Consulta, preliminarmente, já fora 

parcialmente admitida pelo Relator competente, esta Secretaria manifesta, no 

mérito, seja respondido à seguinte indagação do consulente: 

“Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 

2019, alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

permitiria, juridicamente, a sua incorporação ao provento da 

aposentadoria? ” 

 

a. É inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 

103/2019, a edição de lei após 12/11/2019 que autorize a incorporação da 

gratificação de natureza temporária à remuneração de cargo efetivo, por 

afrontar ao art. 39, §9º da Carta Magna; 

b. O art. 13 da EC n. 103/2019 ressalva as parcelas remuneratórias 

decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário efetivada até 

a data de sua entrada em vigor, em primazia do direito adquirido, ou seja, 

permanecem válidas as incorporações asseguradas em lei anterior à EC n. 

103/2019, desde que os requisitos legais tenham sido cumpridos até a entrada 

em vigor dessa Emenda Constitucional;  

c. Gratificação temporária decorre de condições circunstanciais especiais 

no exercício da função; é transitória; condicional e não gera direito subjetivo à 

continuidade de sua percepção, uma vez cessados os motivos excepcionais 

que a autoriza. Portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração, 

nem pode ser computada na aposentadoria. Admitida a incorporação, porém, 

por expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador, antes da EC n. 

103/2019; vedada em absoluto após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de 
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novembro de 2019. (...)”. 

  

2.2 – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 430/2022, 

manifestou-se de forma divergente da Secretaria de Atos de Pessoal, no sentido de 

que a consulta não deve ser conhecida, nos termos do artigo 32 da LOTCMGO, vez 

que não foram atendidos todos os requisitos estabelecidos no artigo 31 desta lei c/c 

artigo 199 do RITCM. 

Contudo, sendo ultrapassada a preliminar arguida, pontua que seja 

apresentada resposta quanto a questão n.º 2, em convergência com a SAP, no 

sentido de que a lei editada após a entrada em vigor da EC 103/2019, que modifique a 

natureza de vantagem temporária para permanente, com o escopo de incorporá-la à 

remuneração de cargo efetivo e, por conseguinte, ao provento de aposentadoria, será 

inconstitucional, tendo em vista o disposto no §9º do artigo 39 da CF. 

A seguir os argumentos do Parquet de Contas:  

“(...) Preliminarmente, cumpre abordar os requisitos para admissibilidade da 

consulta previstos no art. 319 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c art. 199 

RITCMGO. 

Com relação ao primeiro questionamento formulado, verifica-se que o Acórdão 

Consulta nº 016/2020, responde suficiente e adequadamente à dúvida 

apresentada pelo consulente, conforme suscitado pelo Conselheiro Relator no 

Despacho n. 835/21. Portanto, de acordo com o rito estabelecido na RA n. 

021/0810 TCMGO, a consulta deve ser arquivada com relação a este ponto. 

No tocante ao segundo questionamento, observa-se que foram atendidos os 

seguintes requisitos de admissibilidade: a) contém a indicação precisa do seu 

                                                 
9 Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I - Governador do Estado, Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara 
Municipal; 
II - Chefe do Ministério Público Estadual; 
III - Presidente de Comissão da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal; 
IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 
§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e instruídas com parecer do 
órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a 
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam. 
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou 
caso concreto. 
 
10Art. 1° — Aprovar rito sumário para os processos que tratam de consultas formuladas pelos jurisdicionados. Parágrafo Único — 
(...)  
II — Na hipótese deste Tribunal já ter respondido anteriormente sobre mesmo assunto, deverá indicar o número da Resolução RC, 
encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, e o posterior envio ao Gabinete do Conselheiro 
Diretor para, via ofício, encaminhar ao consulente cópias das resoluções respectivas, com consequente arquivamento do processo; 
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objeto; b) está acompanhada do parecer do órgão de assistência 

jurídica/técnica da autoridade consulente; e c) está compreendida no rol de 

competência deste Tribunal. 

Constatou-se, ainda, que a matéria consultada não dispõe sobre caso 

concreto, possuindo o devido grau de abstração, não incorrendo, portanto, na 

vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno desta Corte de 

Contas. 

Contudo, compulsando os autos verifica-se que o questionamento foi formulado 

pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas 

Municipais de Valparaíso de Goiás – SINDSEPEMVAL, o qual não figura 

dentre as autoridades legitimadas a apresentar consultas perante este Tribunal 

Contas, nos termos dos incisos I a IV do artigo 31 da LOTCM e incisos I a V do 

artigo 199 do RITCM11. 

Desse modo, contrário ao posicionamento da secretaria especializada e do 

Conselheiro Relator, este Ministério Público de Contas posiciona-se no sentido 

de que a ausência de legitimidade do consulente, por si só, consiste em motivo 

suficiente para não admissibilidade do feito. Isso se deve ao fato de que o rol 

de autoridades aptas a formular consultas perante este Tribunal de contas é 

taxativo. 

Destaca-se que ao estabelecer as autoridades competentes para formular 

consultas à lei orgânica busca afastar a possibilidade do TCMGO se tornar um 

órgão de assessoramento de autoridades subalternas e até mesmo de 

entidades que sequer integram a Administração Pública Municipal, como no 

caso em análise. 

Não se pode olvidar que este Tribunal de Contas possui uma série de 

atribuições relevantes à sociedade, razão pela qual não deve desvirtuar suas 

finalidades essenciais, sobrecarregando os seus serviços, para prestar 

assessoramento à entidade privada. 

Acerca do rol de autoridades competentes para formular consultas perante os 

Tribunais de Contas, Jacoby Fernandes12 comenta o seguinte: 

Para evitar que as Cortes se transformem em assessorias de níveis 
subalternos da Administração Pública, reduzindo não só a sua importância, 
mas ainda sobrecarregando os serviços, desvirtuando-as de suas finalidades 
mais nobres e relevantes, costumam os Tribunais de Contas restringir o elenco 
de autoridades competentes para formular consultas. Nesse ponto, inequívoco 
o acerto e suas posições. 

                                                 
11 Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: I – Governador do Estado, 
Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; II – Gestores municipais 
de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; III – Procurador-Geral de 
Justiça; IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; V – Secretário de Estado ou autoridades 
do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 
12 Jacoby Fernandes, J. U. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 325. 
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Diante disso, entende-se que a consulta não deve ser conhecida, nos termos 

do artigo 32 da LOTCMGO, vez que não foram atendidos todos os requisitos 

estabelecidos no artigo 31 desta lei c/c artigo 199 do RITCM. 

No entanto, caso a preliminar seja ultrapassada e considerando o princípio da 

eventualidade, este Ministério Público de Contas apresenta as seguintes 

considerações sobre o questionamento n. 2 formulado nos presentes autos. 

O consulente indaga se após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 

103 de 12 de novembro de 2019, será possível, juridicamente, editar lei 

alterando a natureza de vantagem temporária para permanente de modo a 

possibilitar a sua incorporação ao provento da aposentadoria. 

Em sua manifestação a SAP fez a distinção entre vencimento e remuneração, 

bem como definiu a natureza das vantagens pecuniárias pagas aos servidores 

públicos efetivos, tornando-se desnecessária reiterar essa abordagem, vez que 

as considerações constantes do Certificado n. 587/2022 já são suficientes para 

situar o questionamento formulado no contexto jurídico a que se refere. 

No tocante ao tema questionado, cumpre assinalar que a Emenda 

Constitucional n. 103/2019 incluiu o §9º13 no artigo 39 da Constituição Federal 

estabelecendo a proibição 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”. 

Cumpre esclarecer que o artigo 39 da Constituição Federal prevê regramento 

atinente ao sistema remuneratório dos servidores públicos da União, Estados e 

Municípios. Assim, considerando que o seu §9º apresenta aspecto 

complementar14 ao disposto no caput ele será aplicável a todos os entes 

federativos, inclusive os municípios.  

Acrescenta-se, que esta norma constitucional, inserida a partir da EC 

103/2019, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata e não depende de lei 

regulamentadora, conforme esclarecido na Nota Técnica SEI n. 

12212/2019/ME divulgada pela Secretaria de Previdência do Ministério da 

Economia: 

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 

                                                 
13 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) 
14 Lei Complementar n. 95/1998: Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, 
observadas, para esse propósito, as seguintes normas: (...) III - para a obtenção de ordem lógica: (...) c) expressar por meio dos 
parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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vigor dessa Emenda, com esta redação. (grifo nosso). 
 
Dessa forma, indubitavelmente os municípios deverão observar desde a 

entrada em vigor da referida emenda constitucional a vedação estabelecida no 

§9º do art. 39 da CF. 

Conforme literalidade do citado dispositivo constitucional, foi 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. 

Depreende-se, portanto, que a proibição se refere a incorporação de vantagens 

transitórias pagas ao servidor efetivo que se encontra em atividade.  

Vale lembrar que a partir da EC 20/1998 a incorporação de vantagem 

pecuniária transitória do servidor para fins de aposentadoria foi considerada 

inconstitucional, tendo em vista o disposto §2º do artigo 40. Este parágrafo 

impôs limite ao valor dos proventos ao estabelecer que estes não poderão 

exceder o valor da remuneração do servidor em atividade. Dessa maneira, foi 

vedado acréscimos no valor da aposentadoria de parcelas que não 

compunham os vencimentos do cargo, dentre as quais se inclui as vantagens 

pecuniárias temporárias. 

Não obstante a proibição prevista no §2º, do artigo 40 da CF, admitiu-se a 

incorporação de gratificações transitórias com fundamento no instituto da 

estabilidade econômica, desde que essa possibilidade estivesse prevista em lei 

e fosse implementada para o servidor em atividade. Dessa forma, a natureza 

temporária da vantagem pecuniária era modificada para permanente antes da 

aposentadoria, passando a integrar a remuneração do servidor efetivo. 

Esse foi o entendimento consolidado por este Tribunal no Acórdão Consulta 

0024/2018 e também na ADI 1264 SC, RE746486 DF citados pela SAP no 

Certificado n. 587/2022. Conforme esclarecido pela secretaria especializada, 

embora o Acórdão Consulta “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”. 

 Ocorre que, conforme já explicitado acima, com a EC 103/2019 foi 

expressamente vedada pela Constituição Federal a incorporação de vantagens 

transitórias ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em 

comissão dos servidores em atividade.  

Portanto, a lei municipal editada após a entrada em vigor da referida emenda 

constitucional, que estabeleça a incorporação de vantagens dessa natureza à 

remuneração do servidor efetivo, com o escopo de torná-la permanente, será 

considerada inconstitucional. 
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José dos Santos Carvalho Filho15 aborda o tema da seguinte forma: 

“A despeito de muito empregado por vários entes públicos, o sistema de 
incorporação, que, de fato já gerou inúmeras distorções, foi alterado pela 
Constituição. Com efeito, o § 9º do art. 39 da CF, incluído pela EC 103/2019, 
passou a vedara incorporação de vantagens de natureza pecuniária temporária 
ou atreladas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à 
remuneração do cargo efetivo. Portanto, a temporariedade não mais se 
converterá em definitividade. Todavia, ficam excluídas da vedação as 
incorporações já efetivadas antes da vigência da referida Emenda (art. 13, EC 
n. 103/2019). Resguardou-se, no caso, em favor dos servidores, a situação 
definitivamente constituída antes da norma constitucional modificadora. (Grifo 
nosso). 
 

Cumpre salientar, no entanto, que o artigo 1316 da EC n. 103/2019 afasta a 

incidência do §9º do artigo 39 da CF quanto às parcelas remuneratórias 

decorrentes da incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas 

à função de confiança ou de cargo em comissão efetivadas até a data da 

entrada em vigor da referida emenda, resguardando, assim, o direito adquirido, 

conforme já delineado no Acórdão Consulta n. 016/202017. 

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo não 

conhecimento do feito, nos termos do artigo 32 da LOTCM, tendo em vista que 

a autoridade consulente não consta no rol de legitimados para formular 

consultas perante este Tribunal de Contas, conforme estabelecido no artigo 31 

da LOTCM c/c art. 199 RITMGO.  

Sendo ultrapassada a preliminar arguida, que seja apresentada resposta 

quanto a questão n.º 2, no sentido de que a lei editada após a entrada em vigor 

da EC 103/2019, que modifique a natureza de vantagem temporária para 

permanente, com o escopo de incorporá-la à remuneração de cargo efetivo e, 

por conseguinte, ao provento de aposentadoria, será inconstitucional, tendo em 

vista o disposto no §9º do artigo 39 da CF. (...)”. 

 
 

2.3 – MANIFESTAÇÃO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

2.3.1 – DAS PRELIMINARES 

2.3.1.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

                                                 
15 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 35 ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 766. 
16 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. 
17 Acórdão Consulta n. 016/2020 (...) “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.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art39%C2%A79
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A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei n. 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a 
respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento 
Interno; 

A competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RITCM/GO. 

Considerando o teor do art. 4° e Anexo I da Decisão Normativa n. 

0010/2020, do art. 85, §1º, da Lei Estadual n. 15.958/2007 e do art. 83 do RITCM/GO, 

este Relator possui competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Valparaíso de Goiás em 2021. 

 

2.3.1.2 – Da Admissibilidade da presente Consulta  

A avaliação dos requisitos de admissibilidade foi realizada no Despacho 

n. 835/2021 - GABFMAL (fls. 15/16). 

Compulsando os autos verifica-se que o questionamento foi formulado 

pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais 

de Valparaíso de Goiás – SINDSEPEMVAL, o qual não figura dentre as autoridades 

legitimadas a apresentar consultas perante este Tribunal Contas, nos termos dos 

incisos I a IV do artigo 31 da LOTCM e incisos I a V do artigo 199 do RITCM18. 

Desse modo, contrário ao posicionamento da Secretaria Especializada e 

do Conselheiro Relator, o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de que 

a ausência de legitimidade do consulente, por si só, consiste em motivo suficiente para 

a não admissibilidade do feito, considerando que o rol de autoridades aptas a formular 

consultas perante este Tribunal de contas é taxativo. 

À vista disso, o Parquet de Contas entende que a consulta não deve 

                                                 
18 Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: I – Governador do Estado, 
Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal; II – Gestores municipais 
de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; III – Procurador-Geral de 
Justiça; IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal; V – Secretário de Estado ou autoridades 
do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 
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ser conhecida, nos termos do artigo 32 da LOTCMGO, devido ao não atendimento 

de todos os requisitos estabelecidos no artigo 31 desta lei c/c artigo 199 do RITCM. 

Ocorre que esta relatoria manifestou-se pela admissibilidade da presente 

Consulta, conforme o Despacho nº 835/2021 (fls. 15/16), uma vez que o tema 

apresenta relevância capaz de justificar sua análise em tese, objetivando uma 

melhor orientação aos jurisdicionados e, ainda, em consideração ao princípio da 

cooperação (art. 6º do CPC19/2015). 

Nos termos do art. 19 do Decreto 9.830/201920, que regulamentou o 

disposto nos artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é 

dever das autoridades públicas atuar com vistas ao aumento da segurança 

jurídica, entre outros meios, mediante resposta a consultas.  

 Ademais, embora esta consulta não atenda integralmente aos requisitos 

previstos no Regimento Interno deste Tribunal, sua admissão mostra-se adequada 

tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de 

Processo Civil), segundo o qual: 

 “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará 

válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. 

A presente consulta já foi instruída com o parecer técnico emitido pela 

Secretaria de Atos de Pessoal, que traz considerações relevantes para a 

orientação dos jurisdicionados quanto ao tema consultado. Omitir-se de apresentar 

resposta ao questionamento, nesse caso, é dar prevalência à forma em 

detrimento do mérito. 

Nesse sentido, este Conselheiro-Relator mantém o posicionamento 

de conhecer a presente consulta, divergindo, portanto, do entendimento do MPC. 

 

2.3.2 – DO MÉRITO 

Considerando superada a fase da análise da admissibilidade do presente 

feito, esta Relatoria passa ao mérito da Consulta, mediante a qual o Presidente do 

SINDSEPEMVAL busca sanar dúvida acerca da incorporação de vantagens transitórias 

                                                 
19 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva.  
20 Art. 19. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, 

inclusive por meio de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e respostas a 
consultas. 
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aos proventos da aposentadoria depois da promulgação da Emenda Constitucional 

103, de 02 de novembro de 2019, nos casos em que os critérios legais tenham sido 

preenchidos antes da referida data, nos seguintes termos: 

“Quesito 1: É possível a incorporação de gratificação de regência de classe aos 

proventos da aposentadoria e pensão decorrentes de servidores que 

receberam por mais de cinco anos correntes ou dez anos intercalados com 

incidência de contribuição sobre tal parcela, quando os requisitos legais para 

sua efetivação tenham sido implementados até a promulgação, e entrada em 

vigor, da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019? 

 

Quesito 2: Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro 

de 2019, alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

permitiria, juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria?” 

 

Avaliadas as manifestações técnicas, a relatoria apresenta Proposta 

convergente com o entendimento da Secretaria Especializada, acompanhado 

pelo Ministério Público de Contas quanto ao questionamento n. 2 formulado nos 

presentes autos (o Órgão Ministerial apresentou considerações acerca do 

questionamento n. 2, no caso de superação da preliminar e, em consideração, ao 

princípio da eventualidade). 

Ressalta-se que quanto ao conteúdo dos questionamentos 

formulados, constatou-se que o Acórdão-Consulta nº 016/2020 – Técnico 

Administrativa, de 09/12/2020, responde suficiente e adequadamente a primeira 

questão formulada, consoante Despacho nº 835/2021 (fls. 15/16). 

Dessa forma, o AC-CON n. 016/2020 aborda, em tese, a indagação do 

consulente quanto à possibilidade de incorporação de vantagens pecuniárias 

temporárias aos proventos da aposentadoria e pensão dos servidores públicos que 

aposentaram depois da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, mas que 

haviam 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. É o 

que se constata da R.2 e R.3, do referido Acórdão-Consulta n. 016/2020: 

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 
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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. 

 (Grifou-se) 

 

Depreende-se, portanto, que o questionamento do item 1 se encontra 

satisfatoriamente respondido na supracitada decisão. 

Desse modo, esta relatoria passará à análise tão somente do item 2 da 

presente Consulta, considerando o disposto no art. 3º da RA nº 00076/2019. 

Pois bem. 

Conforme já exposto, o consulente indaga se após a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional n° 103 de 12 de novembro de 2019, será possível, 

juridicamente, editar lei alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

de modo a possibilitar a sua incorporação ao provento da aposentadoria. 

Inicialmente, em sua manifestação a SAP fez a distinção entre 

vencimento e remuneração, bem como definiu a natureza das vantagens pecuniárias 

pagas aos servidores públicos efetivos. 

Assim, importa evidenciar que vencimento 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, sendo: 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; ou d. propter laborem, decorrentes de condições especiais quanto à prestação 
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do serviço.21  

Tais vantagens pecuniárias dividem-se em dois tipos: adicional e 

gratificação. O primeiro tem natureza permanente e perene, afeitas ao exercício da 

função, independente de condições pessoais do servidor, englobando, portanto, as 

vantagens ex facto temporis e ex facto officii. 

No que concerne a gratificação, discorre a SAP, que esta tem caráter 

transitório e contingente e, portanto, não se incorpora automaticamente ao vencimento, 

tampouco gera direito subjetivo. Não é inerente ao cargo. É concedida devido a 

condições excepcionais do serviço ou do servidor, incluindo as vantagens propter 

laborem e propter personam. 

À vista disso, no tocante ao tema questionado, cumpre assinalar que a 

Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu o §9º22 no artigo 39 da Constituição Federal 

estabelecendo a proibição 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”. 

Desta feita, após Emenda Constitucional nº 103/2019, proibiu-se a 

incorporação de todas as vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício 

de função de confiança ou de cargo em comissão, independentemente de previsão 

legal. 

Em suma, 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.  

Ocorre que a partir da publicação da EC n. 103/2019, é vedada a 

incorporação a qualquer tempo, seja aos proventos de aposentadoria e pensão ou a 

remuneração do cargo efetivo, ressalvado, neste último caso, o direito adquirido. 

Portanto, em regra, as gratificações propter laborem são temporárias e 

                                                 
21 MARCONDES, Pedro Carlos Bitencourt. Servidor Público. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 98. Disponível em: 
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1377. Acesso em: 21 out. 2020. 
22 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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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não integram a remuneração para efeitos de aposentadoria. Ocorre que, até a edição 

da Emenda Constitucional n. 103/2019, era possível, por opção do legislador, 

mediante a edição de lei em sentido estrito, a incorporação dessas gratificações 

à remuneração enquanto o servidor ainda estivesse em atividade, alterando sua 

natureza de temporária para permanente, o que influenciaria indiretamente nos 

cálculos de aposentadoria. 

Contudo, sem previsão legal, não há incorporação e gratificações dessa 

natureza que permanecem com seu caráter temporário, não importa o lapso temporário 

de sua concessão. O servidor só faz jus a elas enquanto estiver exercendo as funções 

que as ensejam. Ainda que as tenha percebido durante anos, uma vez cessado os 

motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu 

pagamento; tampouco irão compor os proventos de aposentadoria. 

Conforme bem explanado pela Especializada, após a publicação da EC n. 

103/2019, em 13 de novembro de 2019, passou a ser 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, ou seja, mesmo em atividade. 

Cabe esclarecer que a aprovação de lei alterando a natureza de vantagem temporária 

para permanente, como questiona o consulente, significa justamente a incorporação de 

gratificações de natureza temporária à remuneração. Portanto, edição de lei com 

esse objeto, após a EC n. 103/2019, é inconstitucional por afronta ao art. 39, §9º 

da Carta Magna. 

Vale ressaltar, no entanto, que o artigo 1323 da EC n. 103/2019 afasta a 

incidência do §9º do artigo 39 da CF quanto às parcelas remuneratórias decorrentes da 

incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas à função de confiança 

ou de cargo em comissão efetivadas até a data da entrada em vigor da referida 

emenda, resguardando, assim, o direito adquirido, conforme já delineado no Acórdão 

Consulta n. 016/202024. 

Assim, uma vez cumpridos os requisitos previstos em lei já editada, 

anterior à reforma constitucional, é assegurado o direito à incorporação da vantagem 

                                                 
23 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. 
24 Acórdão Consulta n. 016/2020 (...) “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.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art39%C2%A79
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econômica à remuneração do cargo efetivo, ainda que o despacho/portaria que 

concede a incorporação a determinado servidor seja posterior à EC n. 103/2019. Sem 

previsão em lei, não há direito à incorporação, ainda que o servidor tenha percebido 

por anos gratificação propter laborem em razão de circunstâncias especiais no 

exercício da função.  

Por todo o exposto, tendo em vista os argumentos levantados pela 

Unidade Técnica, esta Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as 

conclusões explanadas no Certificado n. 587/2022 e no Parecer n. 430/2022 do 

Ministério Público de Contas, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto n. 9.830/2019, 

que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro25.  

 

 
                                3 – DISPOSITIVO 

 

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

art. 85, § 1º da Lei n. 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

3. CONHECER da Consulta, uma vez que estão preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

4. RESPONDER ao consulente quanto à seguinte indagação:  

“Lei posterior à Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro 

de 2019, alterando a natureza de vantagem temporária para permanente 

permitiria, juridicamente, a sua incorporação ao provento da aposentadoria? ” 

 
d) É inconstitucional, após entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n. 103/2019, a edição de lei após 12/11/2019 que autorize a 

incorporação da gratificação de natureza temporária à remuneração de cargo efetivo, 

por afrontar ao art. 39, §9º da Carta Magna; 

                                                 
25 Art. 2º A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de 
mérito e jurídicos. [...] §3º A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, 
pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão.  
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e) O art. 13 da EC n. 103/2019 ressalva as parcelas remuneratórias 

decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário efetivada até a data 

de sua entrada em vigor, em primazia do direito adquirido, ou seja, permanecem 

válidas as incorporações asseguradas em lei anterior à EC n. 103/2019, desde 

que os requisitos legais tenham sido cumpridos até a entrada em vigor dessa 

Emenda Constitucional;  

f) Gratificação temporária decorre de condições circunstanciais 

especiais no exercício da função; é transitória; condicional e não gera direito subjetivo à 

continuidade de sua percepção, uma vez cessados os motivos excepcionais que a 

autoriza. Portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração, nem pode ser 

computada na aposentadoria. Admitida a incorporação, porém, por expressa previsão 

legal, por mera liberalidade do legislador, antes da EC n. 103/2019; vedada em 

absoluto após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de novembro de 2019. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 04 de 

maio de 2022. 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto 

 


