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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202000004007411
INTERESSADO: CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CAT
ASSUNTO: CONSULTA.
 

DESPACHO Nº 1847/2020 - GAB
 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO.
VANTAGEM PECUNIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. AJUDA DE
CUSTO. JETON. LEI ESTADUAL Nº 16.469/2009. CONSELHO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.

 

 

1. Trata-se de consulta formulada pela Câmara de Gastos com Pessoal, na forma
do Despacho nº 182/2020-CGP (000015675581), acerca da natureza jurídica da ajuda de custo paga aos
membros do Conselho Administrativo Tributário, conforme art. 66 da Lei estadual nº 16.469/2009.

 
2. A questão jurídica foi analisada pelo Parecer PROCSET nº 229/2020

(000015779875), da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Economia, que opinou pelo
reconhecimento da natureza remuneratória da ajuda de custo devida aos integrantes do Conselho
Administrativo Tributário (CAT), nada obstante o disposto no art. 66 da Lei estadual nº 16.469/2009, após
a alteração promovida pela Lei estadual nº 19.860/2017, tendo em vista que a parcela “não se presta a
ressarcir os conselheiros membros de quaisquer valores dispendidos em decorrência de seus trabalhos,
mas sim, remunerá-los pelo exercício de suas atribuições outras que não suas funções ordinárias”. Além
disso, destacou a inconstitucionalidade da expressão “a título indenizatório”, constante do caput do art.
66, bem como de seu § 3º, em razão da incompatibilidade dos dispositivos em face do art. 37, XI, da
Constituição Federal, e do art. 92, XII, da Constituição Estadual, recomendando a apreciação de eventual
propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

 
3. Relatados, sigo com a fundamentação jurídica.
 
4. De início, realço a evolução do entendimento desta Procuradoria-Geral acerca da

natureza jurídica do pagamento de jeton aos integrantes do Conselho Administrativo Tributário (CAT),
tendo sido, inicialmente, reconhecida a natureza remuneratória (Despacho AG nº 10.540/20091),
posteriormente, admitida a natureza indenizatória (Despachos AG nº 5043/2012, nº 5783/20142 e nº
2025/20163), e, ao fim, assentada compreensão por sua natureza remuneratória (Despacho AG nº
4603/20164).
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5. Ocorre, contudo, que a divergência instaurada (e solucionada pelo último

entendimento) tinha como referência legislativa a redação original do art. 66 da Lei estadual nº
16.469/20095, que não continha preceito acerca da natureza da parcela. Seja como for, a alteração
promovida pela Lei estadual nº 19.860/2017 apenas aparentemente tem o condão de superar o
entendimento fixado por esta Casa, a despeito do espaço de conformação de que dispõe o legislador para,
em linha de princípio, estabelecer a natureza das vantagens pagas – tal como ocorre no art. 101 da Lei
estadual nº 20.756/20206.

 

6. É dizer, ainda que a nova redação do art. 66 da Lei estadual nº 16.469/20097

enuncie clara opção legislativa em conferir natureza indenizatória à parcela, o nomen juris a ela conferido
não tem o condão de alterar a natureza da substância, pela singela razão de que a liberdade de
conformação conferida ao legislador não é absoluta8. 

 
7. A despeito da constitucionalização-inclusão de diversas minúcias do regime funcional

e remuneratório dos servidores públicos9, a Constituição Federal não dispõe expressamente acerca do
conceito da parcela indenizatória. Contudo, atribuir sentido e alcance aos vencimentos de natureza
indenizatória confere efetividade normativa aos preceitos do teto remuneratório (art. 37, XI, CF) e da
unicidade remuneratória do regime de subsídio (art. 39, § 4º, CF), tendo em vista que as parcelas desta
natureza configuram norma de exceção a tais regras (art. 37, § 11, CF).

 
8. Nesse ideário, as verbas genuinamente indenizatórias são marcadas pelo caráter

extraordinário, que constitui um elemento intrínseco às normas de exceção. Além disso, a parcela deve
conter a finalidade de compensação do agente por despesas não cotidianas efetivamente atreladas ao
estrito cumprimento da respectiva função pública. Não basta, portanto, que lei declare a natureza jurídica
da parcela, se não corresponder à realidade.

 
9. Aliás, tal afirmativa vem em consonância com o entendimento adotado pelo Tribunal

de Contas da União acerca da remuneração de cargos honoríficos, por meio dos Acórdãos nº 1925/2019-
Plenário e nº 2163/2019-Plenário10. Também, destaco que os limites para que o legislador declare a
natureza indenizatória de determinada parcela é objeto pendente de julgamento nas ADI’s nº 6547, rel.
min. Gilmar Mendes; nº 6461, rel. Celso de Mello; nº 6414, rel. min. Rosa Weber; nº 5407, rel. min.
Alexandre de Moraes; nº 5921, rel. min. Marco Aurélio; e ADPF nº 445, rel. min. Rosa Weber. De toda
forma, já há uma sinalização do posicionamento do Supremo Tribunal Federal com a medida cautelar
conferida na ADI nº 5781 MC (rel. min. Roberto Barroso, j. 08/02/2018), assim ementada:

 
Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 119, XVIII e XX, da Lei
Complementar 34/1994, acrescentados pelo Art. 14 da Lei Complementar 136/2014, de Minas Gerais.
Pagamento de “auxílio ao aperfeiçoamento profissional” e “auxílio-saúde” a membros do Ministério
Público estadual.
1. O art. 39, § 4°, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998,
estabelece o regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração enquanto
regra constitucional, com explícita vedação aos acréscimos de vantagens pecuniárias de natureza
remuneratória. Excetuam-se, todavia, as verbas indenizatórias, consoante o disposto no art. 37, § 11, também
da Constituição, que determina que verbas desta índole não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios estabelecidos pelo constituinte.
2. Os auxílios impugnados na presente ação não constituem, todavia, exceções legítimas à regra do subsídio.
Tanto no que diz respeito ao “auxílio ao aperfeiçoamento profissional”, como no que se relaciona ao auxílio-
saúde”, não há qualquer nexo causal direto entre o cargo e a vantagem, na medida em que tais gastos
assumem caráter indireto e subsidiário ao exercício da função própria dos membros do Ministério Público
estadual.
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3. Medida cautelar deferida para o fim de suspender a eficácia do art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar
nº 34/1994, acrescentados pelo art. 14 da Lei Complementar nº 136/2014, do Estado de Minas Gerais, até o
julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.

 

10. Dessa forma, correto o entendimento adotado pelo opinativo acerca da real natureza
remuneratória da “ajuda de custo” paga aos integrantes do CAT, uma vez que não ocorreu nenhuma
alteração no substrato fático que justifica o pagamento da parcela, na forma da Lei estadual nº
19.860/2017, que tão somente modificou a correspondente nomenclatura. 

 
11. Além disso, poder-se-ia cogitar de eventuais despesas indenizáveis com alimentação

ou locomoção urbana para participação nas reuniões do CAT – custos estes a serem efetivamente
compensados. Tomando-se em comparação ao valor das diárias (art. 104, Lei estadual nº 20.756/2020),
que busca indenizar as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana dos servidores públicos
estaduais, destaco os seguintes pontos de diferenciação: i) os servidores que não se afastem da sede de sua
lotação – ou da região metropolitana – não têm direito à diária, de forma que eventuais custos devem ser
suportados por eles; ii) quando não seja necessário o pernoite fora da sede – tal como nas reuniões do CAT
–, a diária é devida pela metade (art. 104, § 1º, Lei estadual nº 20.756/2020), contabilizando o valor de R$
80,00 (oitenta reais), nos termos do Anexo I do Decreto estadual nº 9.733/2020. Dessa forma, a ajuda de
custo fixada no valor de R$ 406,50 (quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos) deixa claro que não
tem a finalidade de recompor eventuais gastos, mas, verdadeiramente, remunerar os integrantes do
Conselho Administrativo Tributário pelos importantes serviços prestados perante o órgão coletivo. Sem
falar que, como bem demonstrado no opinativo, os incisos I, II, III e IV do art. 66 da lei de regência
justificam o pagamento da parcela em razão de comparecimento às sessões, participação em julgamentos,
confecção de peças e propositura de recursos; inexistindo, portanto, menção à recomposição de eventuais
despesas pela prestação desses serviços. Donde ressai a inexorável conclusão de que a retribuição é paga
ao agente pelo exercício, em si, dessas tarefas elencadas na normativa.

 
12. Para além das implicações constitucionais do reconhecimento da natureza da parcela,

a leitura atenta à realidade traz relevantes reflexos acerca de eventual incidência de Imposto de Renda e de
contribuição previdenciária – tal como foi orientado, no âmbito do CARF, por meio do Parecer
PGFN/CAT nº 1868/2015. Também, esta compreensão pragmática da natureza jurídica da parcela é
relevante para se auferir as deletérias consequências do comprometimento dos limites de gastos com
pessoal, nos termos dos arts. 18 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000.

 
13. Sendo assim, acolho a fundamentação jurídica constante do opinativo acerca da

natureza remuneratória da parcela, bem como a conclusão pela inconstitucionalidade da definição legal da
natureza indenizatória contida no art. 66, caput, da Lei estadual nº 16.469/2009, o que reverbera no
reconhecimento da inconstitucionalidade do § 3º do art. 66 do mesmo diploma, por excluir tais parcelas do
teto remuneratório estadual (art. 92, XII, Constituição Estadual).

 
14. Finalmente, alerto à autoridade administrativa que, para além do disposto na Lei

Complementar nº 101/2000, incidem sobre a pretensão de reajuste de valor da parcela as limitações
impostas i) pelo art. 8º da Lei Complementar nº 159/2017, por força de decisão judicial no bojo da ACO nº
3286, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; ii) pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, cuja
eficácia temporal se estende no período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de
2021 (Nota Técnica nº 4/2020-PGE11). Assim, destaco que o art. 8º, VI, da LC nº 173/2020, veda a
criação ou majoração de vantagens, inclusive, indenizatórias, aplicando-se, portanto, à ajuda de
custo paga aos integrantes do CAT, mesmo diante da redação atual do art. 66, da Lei estadual nº
16.469/2009.

 
15. Em resposta à consulta, concluo que, enquanto não reconhecida a

inconstitucionalidade (na forma orientada no item 16, subsequente) da definição legal da natureza
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indenizatória, contida no art. 66, caput, da Lei estadual nº 16.469/2009 (com redação dada pela Lei
estadual nº 19.860/2017), cabe à Administração considerar que a referida parcela possui natureza
indenizatória, por força de expressa previsão legal.

 
16. Ainda, recomendo que o Governador do Estado (i) que expeça determinação para o

não cumprimento da lei inconstitucional, na medida em que a Administração Pública está vinculada
diretamente à Constituição (princípio da juridicidade); (ii) e, sem prejuízo da medida anterior, represente
judicialmente pela inconstitucionalidade do art. 66, caput, e § 3º, da Lei estadual nº 16.469/2009 (com
redação dada pela Lei estadual nº 19.860/2017), por violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal (e,
por simetria, do art. 92, XII, da Constituição Estadual), direcionando a esta Casa autorização formal para
tanto, na medida em que a ajuda de custo assume caráter verdadeiramente remuneratório.

 
17. Orientada a matéria, encaminhem-se os presentes autos, concomitantemente, à

Secretaria de Estado da Economia, via Procuradoria Setorial, e à Secretaria de Estado da Casa
Civil, via Procuradoria Setorial (esta, para os fins do item 16). Antes, porém, dê-se ciência do teor
deste articulado (despacho referencial) ao representante do Centro de Estudos Jurídicos, para o fim
declinado no art. 6º, § 2º, da Portaria nº 127/2018-GAB, desta Procuradoria-Geral, à Chefia da
Procuradoria Judicial, e, para efeito do art. 2º da Portaria nº 170-GAB/2020-PGE, aos Procuradores-
Chefes das Procuradorias Setoriais dos órgãos da Administração direta e indireta, dos entes autônomos, e
equivalentes.

 

 

Juliana Pereira Diniz Prudente
Procuradora-Geral do Estado

 
 
 

1Processo administrativo nº 200700004002768.
2Processo administrativo nº 201400013002141.
3Processo administrativo nº 201600004004693.
4Processo administrativo nº 201600004004694.
5Redação original: “Art. 66. Perceberão jeton, limitados ao máximo de 22 (vinte e dois) por mês,
conforme definido no regimento interno: (…)”
6Art. 101. Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor, como vantagens, as seguintes parcelas:
I - indenizações;
II - gratificações;
III - adicionais.
Parágrafo único. As vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas para efeito de
concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior.
7Redação dada pela Lei estadual nº 19.860/2017: “Art. 66. Farão jus à ajuda de custo mensal, a título
indenizatório: (…)”
8“(…) Deverá fazê-lo sempre levando em conta os valores da Constituição e a realização dos fins
públicos nela previstos. Normalmente, a aprovação de novas leis envolverá uma faculdade discricionária
do legislador. Em certos casos, no entanto, ele atuará em situações expressamente determinadas pela
Constituição, que requerem a edição de legislação integradora. (…) Nesses casos, o próprio constituinte
conferiu ao legislador a prerrogativa de desenvolver e concretizar a Constituição, fazendo uma escolha
valorativa dentro dos limites impostos pelas possibilidades semânticas do enunciado constitucional.”
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(BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 7 ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018).
9“Sob qualquer dos dois ângulos, porém, a constitucionalização das questões atinentes ao funcionalismo
da máquina pública teve como pretensão blindar tais matérias do jogo político ordinário e, de algum
modo, assegurar um padrão nacional no seu trato.” (BAPTISTA, Patrícia; ACCIOLY, João Pedro. A
administração pública na Constituição de 1988 – 30 anos depois: disputas, derrotas e conquistas. In:
BARROSO, Luís Roberto (coord. et all). A República que ainda não foi: trinta anos da Constituição de
1988 na visão da Escola de Direito Constitucional da UERJ. Belo Horizonte: Fórum, 2018).
10“20. Foi em virtude desse entendimento que se apontou no acórdão recorrido, também, a existência de
risco de, inobstante a inexistência de possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, impor-se
ao Cremesp passivo trabalhista, consistente no dever de pagamento de horas trabalhadas e de depósito
dos valores referentes ao FGTS, além de anotação da CTPS, dada a presença dos requisitos do aludido
dispositivo legal no exercício desses cargos, quais sejam: a) subordinação hierárquica e técnica e relação
de dependência com os órgãos superiores do Cremesp; b) prestação de serviços de forma pessoal e
contínua; c) percepção de verbas indenizatórias/ressarcitórias no exercício de atividades internas e de
forma permanente, com desvirtuamento da ocupação de cargo honorífico, a configurar remuneração
indireta.”
11Disponível em: <https://www.procuradoria.go.gov.br/files/notastecnicas/Notatc4-2020.pdf>.
 
 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO.
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(a) Geral do Estado, em 03/11/2020, às 10:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000016253983 e o código CRC 851D3F15.

 

ASSESSORIA DE GABINETE
RUA 2 293 Qd.D-02 Lt.20 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74110-130 - GOIANIA - GO - ESQ.

COM A AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, ED. REPUBLICA TOWER (62)3252-8523
 

Referência: Processo nº 202000004007411 SEI 000016253983

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000016253983&crc=851D3F15

