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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202017645001979

INTERESSADO: CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA

ASSUNTO: CONSULTA.

 

DESPACHO Nº 520/2021 - GAB
 

 

EMENTA: CONSULTA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MEMBRO DE
ÓRGÃO COLEGIADO. LEI ESTADUAL Nº 13.799, DE 18 DE JANEIRO DE
2001. CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. CONSELHEIRO INDICADO A
VAGA DESTINADA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DO SEGMENTO
CULTURAL, APOSENTADO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. BENEFICIÁRIO DE
RPPS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO JETOM JÁ ASSENTADA POR
OCASIÃO DO DESPACHO Nº 1847/2020-GAB. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
PÚBLICA DE CONSELHEIRO CLASSISTA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA COMO SERVIDOR EFETIVO, ATIVO OU
INATIVO. CONCLUSÃO PELA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE JETOM. DESPACHO
REFERENCIAL. PORTARIA Nº 170-GAB/2020-PGE. MATÉRIA ORIENTADA.

 

 

1. A par�r de requerimento administra�vo formulado por Antônio Celso Ramos
Jubé, em exercício da função de Conselheiro do Conselho Estadual de Cultura (000016621963) e servidor
público aposentado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, foi formulada consulta pelo
Titular da Secretaria Estadual de Cultura (O�cio nº 710/2020-SECULT) a respeito da incidência de
contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os jetons percebidos pelo Conselheiro, destacando
tratar-se de matéria de repercussão geral, a qual não logrou esclarecimento perante a Secretaria de
Estado da Administração (000016620888).

 

2. Anexos ao requerimento inaugural encontram-se termo de posse (000016622077),
declaração do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (000016622195), ficha financeira de proventos de
ina�vidade do TRE-GO (000016622249) e demonstra�vos de pagamento de salário do cargo de Membro
do Conselho Estadual da Cultura (000016622313). Por meio do O�cio nº 302/2021-SECULT, reiterou-se a
solicitação a esta Casa (000019543299).

 

3. A Lei estadual nº 13.799, de 18 de janeiro de 2001, assim estabelece:
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“Art. 1º - O Conselho Estadual de Cultura é órgão colegiado, com atribuições norma�vas, delibera�vas,
consul�vas e fiscalizadoras, tendo por finalidade promover a gestão democrá�ca da polí�ca de cultura do
Estado.

......................................

Art. 3º - O Conselho Estadual de Cultura será cons�tuído por 12 (doze) membros com seus respec�vos
suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, requerendo-se deles idoneidade moral e comprovada
atuação na área da cultura.

§ 1o 6 (seis) dos membros do Conselho Estadual de Cultura e seus suplentes serão de livre escolha do Chefe
do Poder Execu�vo e terão o término de seus mandatos coincidente com o do Governador do Estado,
permi�da recondução.

......................................

§ 3º - Os demais 6 (seis) membros do Conselho e seus suplentes serão eleitos pelas en�dades de âmbito
estadual representa�vas dos diversos segmentos culturais e constarão de listas, uma para cada segmento,
que serão encaminhadas ao Governador do Estado através do Conselho Estadual de Cultura, que sobre elas
se manifestará, especialmente tendo em vista o disposto nos arts. 5º e 6º desta lei.

......................................

Art. 6º - Para fins desta lei, considerar-se-á en�dade cultural representa�va de âmbito estadual a pessoa
jurídica, sem fins lucra�vos, cadastrada junto ao Conselho de Cultura, com sede e direção no Estado de Goiás
e atuação em um dos segmentos culturais mencionados no § 1º deste ar�go, e que represente, sob forma
associa�va, 15 (quinze) ou mais pessoas �sicas ou jurídicas com a�vidades no respec�vo segmento.

§ 1º - Para os efeitos do disposto neste ar�go, as en�dades representa�vas serão agrupadas nos seguintes
segmentos culturais, e em somente um deles:

I - ciências humanas, memória e patrimônio histórico, ar�s�co e cultural;

......................................

§ 2º - Cada segmento cultural indicará 1 (um) conselheiro e 1 (um) suplente.

Art. 8º - O Pleno reunir-se-á 1 (uma) vez por semana, em sessão ordinária, sendo as demais sessões, bem
como o funcionamento das demais Câmaras, reguladas pelo seu Regimento Interno.

......................................

§ 3º Os Conselheiros farão jus a jetom de R$ 300,00 (trezentos reais) pela comprovada presença a cada
sessão, respeitado o limite imposto pelo § 2º.” 

 

4. A situação fá�ca delineada no caso concreto demonstra que o requerente se
aposentou no cargo público de provimento efe�vo de Analista Judiciário perante o Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás (000016622249) e que, sobre os proventos de sua ina�vidade, incide desconto de
contribuição previdenciária ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (000016622195). A par�r do
Termo de Posse anexado aos autos (000016622077) e de consulta ao Diário Oficial nº 23.162, de
21/10/20191, observa-se que o interessado foi nomeado pelo Decreto de 18 de outubro de 2019 para
exercer mandato de 6 anos na função de Conselheiro Titular do Conselho Estadual de Cultura, para uma
das vagas des�nadas à indicação de segmentos classistas; in casu, mediante indicação do segmento
cultural de “ciências humanas, memória e patrimônio histórico, ar�s�co e cultural”, nos termos do art.
6º, § 1º, I, da Lei estadual nº 13.799/2001, supra transcrito.

 

5. O art. 40 da Cons�tuição Federal, ao estabelecer regras gerais para os regimes
próprios de previdência social de servidores �tulares de cargos efe�vos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios (caput), assentou também que ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social (§ 13). De outro lado, o art. 201 da
Cons�tuição Federal ins�tuiu a obrigatoriedade de filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS
a todos os trabalhadores que exerçam a�vidades remuneradas.
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6. Da conjugação desses disposi�vos cons�tucionais, resulta que os demais servidores
públicos - não filiados a Regime próprio de Previdência Social - devem integrar o sistema do RGPS, sendo
este de filiação obrigatória para os ocupantes de cargo em comissão sem vínculo efe�vo com o ente
público que o remunera e os servidores contratados para serviço temporário de natureza excepcional.
Com relação aos Conselheiros classistas, que exercem função pública relevante, sem vínculo de natureza
estatutária, emprega�cia ou contratual, porém remunerada a �tulo de jetons, ostentam estes a qualidade
de segurados do Regime Geral de Previdência Social.

 

7. Imperioso destacar, no ponto, que esta Casa já assentou entendimento pela natureza
jurídica remuneratória do pagamento de jetom a integrantes de Conselhos estaduais, consoante
suficientemente historiado e reafirmado no Despacho nº 1847/2020-GAB, que aprovou o Parecer
PROCSET nº 229/2020, exarados no bojo do processo nº 202000004007411. Assim, a respeito do
enquadramento dos Conselheiros classistas em regime previdenciário, sendo pessoas �sicas e exercentes
de a�vidade labora�va, remunerada e lícita, indiscu�velmente ostentam os pressupostos básicos da
condição de segurados do RGPS.

 

8. Outrossim, a Lei federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, estatui em seu art. 12, §
2º, a possibilidade de filiação múl�pla, ou seja, caso o segurado exerça mais de uma a�vidade
remunerada, será “obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas”. Em termos claros, porque
recebe remuneração pelo exercício do feixe de atribuições que caracterizam a função pública em
questão, o Conselheiro deve contribuir para o sistema da seguridade social, na forma do art. 195, II, da
Cons�tuição Federal.

 

9. Não prospera a argumentação do requerente, no sen�do de que, na condição de
aposentado em cargo público efe�vo do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e portanto vinculado a
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, estaria excluído de se sujeitar ao RGPS pelo exercício da
função de Conselheiro no Conselho Estadual de Cultura. Consoante visto alhures, o assento ocupado pelo
requerente no Conselho é um daqueles reservados a en�dade de classe, representa�va do setor cultural,
e não àqueles des�nados à livre escolha pelo Chefe do Execu�vo do ente que o remunera. Assim,
obviamente, a vaga ocupada pelo requerente no Conselho Estadual de Cultura não guarda qualquer
relação com o cargo público que ocupava no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, o Conselheiro não foi
indicado como representante do órgão público ao qual se vinculava enquanto servidor público, antes de
sua aposentadoria.

 

10. Trata-se de aplicação da regra expressa no art. 13, § 1º, da Lei nº 8.212/1991,
segundo a qual “Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais
a�vidades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em
relação a essas a�vidades.”

 

11. É absolutamente consentâneo à lei o entendimento que consta de norma�va da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, expressa no art. 9º, §§ 3º e 4º, da Instrução Norma�va RFB
nº 971, de 13/11/2009, com a atual redação dada pela IN RFB nº 1453, de 24/2/2014, verbis:

 
“§ 3º O integrante de conselho ou órgão de deliberação será enquadrado, em relação à essa função, como
contribuinte individual, observado o disposto no § 4º deste ar�go e no caput do art. 13.

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica a servidor público vinculado a RPPS que, na condição de representante
do governo, órgão ou en�dade da Administração Pública do qual é servidor, for indicado para integrar:

I - conselho; ou  

II - órgão delibera�vo.”
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12. Importante salientar que não milita em favor do requerente o invocado parecer da
Receita Federal do Brasil consubstanciado na Solução de Consulta nº 242-Cosit, de 11 de dezembro de
2018, ora anexado na íntegra (000019584645). Ao contrário, referido parecer da Coordenação-Geral de
Tributação da RFB somente excetuou da incidência previdenciária para o RGPS a situação de Conselheiros
“quando representantes de órgãos da Administração Pública do qual são servidores”, com o seguinte
esclarecimento:

 
“9.2. Neste ponto, convém destacar que a função exercida por servidor público no conselho administra�vo ou
fiscal, na condição de representante do órgão, deriva de sua a�vidade laboral como servidor do ente ao
qual pertence, de forma que ambas as remunerações devem receber idên�co tratamento jurídico-
previdenciário.”

 

13. A mesma razão se aplica à situação em que o Conselheiro ostenta a condição de
aposentado em cargo público efe�vo e subme�do, portanto, a contribuições ao RPPS. Em outras
palavras, não basta encontrar-se sujeito a algum RPPS para que o Conselheiro, a�vo ou aposentado, se
exima de filiar-se ao RGPS em razão do exercício dessa função pública relevante. Faz-se necessário,
concomitantemente, que sua designação ao Conselho ou órgão delibera�vo tenha decorrido diretamente
das funções exercidas enquanto representante do governo do qual é/foi servidor. É o que também
preceitua a Solução de Consulta 242-Cosit, de 11/12/2018, na parte em que trata dos aposentados
indicados Conselheiros. Segue-se o excerto da ementa, lida a contrario sensu:

 
“Os aposentados indicados ou escolhidos para serem representantes do governo, órgão ou en�dade da
Administração Pública, em conselho ou órgão delibera�vo do qual são servidores, e quando suas origens
forem do RPPS da Municipalidade, não se submetem ao RGPS.” (g.n.)

 

14. Finalmente, no tocante à incidência de imposto de renda sobre os jetons percebidos
pelo Conselheiro requerente, repise-se que o entendimento hodierno da Casa é no sen�do da natureza
remuneratória desse pagamento. Insere-se, pois, no conceito de renda, para os fins do art. 153, III, da
Cons�tuição Federal, e do art. 43 do Código Tributário Nacional e, como tal, sujeita-se ao princípio da
universalidade que norteia essa espécie tributária, segundo o qual sobre qualquer renda auferida pelo
contribuinte incide o imposto, independentemente de sua origem. Diante da natureza remuneratória do
pagamento, decorrente do trabalho de par�cipação e comparecimento às sessões no Conselho Estadual
de Cultura, incide o imposto de renda sobre os jetons percebidos pelos Conselheiros.

 

15. Essa diretriz se afina às conclusões alcançadas pelo Parecer PGFN/CAT
nº 1868/2015, então aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional2, pelo qual foi orientado aos
órgãos federais pela plena incidência de imposto de renda sobre a “gra�ficação” paga aos representantes
dos contribuintes no Conselho Administra�vo de Recursos Fiscais, sob a constatação de que “Não existe
natureza indenizatória na gra�ficação de que estamos tratando, uma vez que não existe lesão a ser
reparada no patrimônio dos Conselheiros ou conversão de direito que os mesmos possuam, mas apenas a
retribuição em função do trabalho, a presença nas seções (sic) de julgamento”.

 

16. Quanto ao alcance do entendimento da matéria nos Tribunais, calha trazer à colação
trecho do retromencionado Despacho nº 1847/2020-GAB, desta Casa, que demonstra a sinalização pela
natureza remuneratória da verba:

 
“9. Aliás, tal afirma�va 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
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2163/2019-Plenário. 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 (...)”

 

17. Ante o exposto, conclui-se pela incidência de imposto de renda e contribuição
previdenciária sobre a parcela recebida a �tulo de jetom pelo Conselheiro indicado a essa função no
Conselho Estadual de Cultura mediante eleição realizada por en�dade de âmbito estadual representa�va
do setor cultural, ainda que aposentado em outro cargo público efe�vo e, portanto, subme�do a regime
próprio de previdência social, notadamente quando, como in casu, a indicação a membro do colegiado
não guarda nenhuma relação com a a�vidade laboral exercida como servidor efe�vo, a�vo ou ina�vo.

 

18. Matéria orientada, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria de Estado
da Cultura, via Procuradoria Setorial, para ciência. Paralelamente, dê-se ciência do conteúdo da presente
explanação de teor referencial aos Procuradores do Estado lotados nas Procuradorias Setoriais da
Administração direta e indireta, Procuradorias Regionais, Procuradoria Tributária e CEJUR (este úl�mo,
para os fins do art. 6º, § 2º, da Portaria nº 127/2018-GAB). Doravante, os Procuradores-Chefes de
Procuradorias Setoriais deverão, diretamente, orientar administra�vamente a matéria em feitos
semelhantes, perfilhando as diretrizes deste despacho referencial, conforme art. 2º da Portaria nº 170-
GAB/2020-PGE.

 

 

Juliana Pereira Diniz Prudente

Procuradora-Geral do Estado

 

 

 

1. Disponível em <diariooficial.abc.go.gov.br>, acessado em 05/04/2021.

2. Disponível em < h�ps://www.gov.br/pgfn/>, acessado em 19/05/2021.
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