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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG

Interessado: Vice Presidente do IPSEMG

Número: 16.352

Data: 22 de junho de 2021

Classificação Temática: Previdenciário - pensão por morte - base de cálculo - teto constitucional
remuneratório

Precedentes: Não há

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - BASE DE CÁLCULO - TETO
CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO
1. O teto definido no art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988 é o limite do valor da pensão e
não a base de cálculo dela, porquanto a base de cálculo, no período de vigência da EC
n. 41/03 (31/12/2003 a 13/11/2019), estava definido no § 7º, do art. 40, da
Cons�tuição de 1988.
2. Em consequência, primeiro se apura a remuneração do servidor ins�tuidor da
pensão, após, se aplica o percentual de 70% sobre o excedente do valor do teto do
RGPS e depois, se for o caso, se aplica o teto (sub teto) remuneratório cons�tucional,
sendo esta a exegese do art. 40, § 7º vigente de 31/12/2003 a 13/11/2019 (redação da
EC n. 41/03) c/c art. 37, XI, ambos da Cons�tuição de 1988.

 

Referências normativas: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

 

RELATÓRIO

 

1.  A Chefe do Departamento de Pensão do IPSEMG, nos termos
do Memorando.IPSEMG/DEPENS.nº 51/2021, informa que o:

 

" Ins�tuto foi in�mado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos
do processo 982781, referente ao processo de pensão por morte nº 64.903-1 deferido
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em favor de Adelina Maria de Jesus Moreira  em razão do óbito de Dalmy Guarany
Moreira"
Conforme documento de fls. 19 aquela Egrégia Corte  ques�ona a aplicação do teto
cons�tucional a remuneração do servidor e posterior calculo do beneficio, entendendo
que o teto deveria incidir sobre o valor final do beneficio de pensão. 
Neste momento, o Tribunal de Contas através de sua área técnica opina
pela DENEGAÇÃO DO REGISTRO DO ATO de concessão do beneficio de pensão com
fundamento no inciso II , §1º do art. 258 da Resolução nº 12/2008, alegando que deve
ser considerada a remuneração bruta do servidor para calculo da pensão por morte
 (fls. 25/27).
Com base na manifestação da área técnica o Iminente Relator, Dr. Hamilton Coelho,
in�mou este Ins�tuto para que no prazo de 30 dias, seja refeito o calculo da pensão
considerando a totalidade dos proventos percebidos pelo servidor no mês do óbito,
bem como para que se proceda o acerto financeiro decorrente do recalculo em favor
da beneficiaria (fls. 28). 
Isto posto ques�onamos:
a) deverá ser realizado o recalculo do beneficio de pensão considerando-se a
totalidade dos proventos para se aplicar o disposto no art. 40, §7º da CF/88?
b) caso haja o recalculo poderá ser autorizada a liberação dos retroa�vos gerados em
razão do recalculo?
c) o calculo dos processos análogos ao caso em comento deverá também ser revisto?
Tal ques�onamento jus�fica-se pelo fato de já termos cumprido diversas diligencias
acerca desse assunto expondo o entendimento hoje vigente neste Ins�tuto pelo qual
aplica-se o ajuste previsto no art. 37, XI da CF/88 para depois se realizar o calculo
previsto no art. 40 acima citado

 

2. Consta da árvore de andamentos do SEI a íntegra do Processo Administra�vo n. 982781 no
qual se iden�fica a citada manifestação do TCE-MG.

 

3. O Vice-Presidente do IPSEMG então, encaminha o expediente à Procuradoria da Autarquia
Previdênciária estadual,  conforme Memorando.IPSEMG/DIPREV.nº 131/2021, aduzindo, em síntese:

 

Pelo exposto, ques�onamos se a decisão proferida nos julgados citados pela E. Corte
de Contas se coaduna com o entendimento dessa Procuradoria, considerando
sua eficácia jurídica e possíveis efeitos financeiros e orçamentários nega�vos ao erário
e ainda, se a determinação do TCE MG deverá ser cumprida, alterando toda a
dinâmica de cálculo de pensão hoje aplicada e ocasionando risco de efeitos retroa�vos
nega�vos ao erário, de forma a agravar a crise financeira vivenciada por este ente
federado.  

 

4. Registra-se na árvore de andamentos do SEI troca de e-mails entre a SEPLAG e a SEF sobre a
forma de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária, com destaque para o seguinte excerto,
constante do e-mail subscrito pelo atuário do IPSEMG, Sr. Marcelo Soares:
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Estamos com duas diligências do TCE rela�vas a calculo de bene�cio de pensão.
Discorre o TCE sobre a ordem de aplicabilidade do teto cons�tucional e dos redutores
legais sobre o bene�cios de pensão. Rafael Divino de Vasconcelos Superintendente
Central de Administração de Pessoal Subsecretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão [Página #] Caso o Estado tenha que seguir a
orientação do TCE (da qual o IPSEMG, a principio, discorda) para estes dois casos de
pensão, poderá ocasionar solicitações judiciais ou não de revisão de pensões já
concedidas, inclusive retroa�vas, agravando a situação fiscal do Estado. Para que
possamos responder e contra-argumentar em peça produzida pelo Ipsemg e fornecer
subsidios à AGE, necessitamos da memória de cálculo da contribuição previdenciária
dos dois aposentados, foco das diligências, cujos contra-cheques encontram-se anexo.
 

5.  A douta Procuradoria do IPSEMG, nos termos da Nota Jurídica 253/2021, de 12 de maio de
2021, iden�fica o ponto controver�do, cuja vênia se roga para extrair os principais trechos, para fins de
compreensão da questão e construção do raciocínio nesse parecer jurídico:

 

Trata-se de consulta oriunda da Diretoria de Previdência, através do
Memorando.IPSEMG/DIPREV.nº131/2021, solicitando análise da procuradoria face  à
determinação do pagamento do bene�cio de pensão para Adelina Maria de Jesus
Moreira,  encaminhada ao IPSEMG pelo  Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais(
(...)
A indagação decorre da dúvida jurídica acerca da possibilidade de alterar a forma de
calcular o pagamento do bene�cio previdenciário de pensão por morte recebido por
Adelina Maria de Jesus Moreira , conforme determinação  do Conselheiro Relator do
TCE, Hamilton Coelho , con�da no anexo 28300238:
(...)
A questão posta em discussão, refere-se  a  base  de cálculo do bene�cio de pensão de
concedido para  Adelina Maria de Jesus Moreira, considerando a aplicação do  teto
cons�tucional.

 

6. Após dialogar com precedentes do STF julgados em sede de repercussão geral, com julgados
do STF em análise casuís�ca, entendimentos do TJMG e do TCE-MG, a referida Nota Jurídica n. 253/2021
conclui:

 

 

Com base nas considerações aqui expendidas, e observados os limites de atuação
desta Consultoria,  conclui-se, smj,  que a base de cálculo é  totalidade dos proventos
ou da remuneração do ins�tuidor da pensão e, caso o valor ao final encontrado
ultrapasse o teto remuneratório cons�tucionalmente estabelecido, deverá esse valor
se adequar a esse limite máximo.
 
Entretanto, no caso concreto, tendo em vista questões jurídicas intrincadas que
envolvem equilíbrio financeiro e atuarial de regime previdenciário, bem como  a
divergência apontada na realização do cálculo beneficiário em questão, a depender de
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amadurecimento, já que  se pretende uma orientação referencial no Estado,
promovo  pela repercussão aventada  com base no ar�go 32 do Decreto 47.963/2020, 
 o expediente para a Consultoria Jurídica / AGE, para que se  defina a base de  cálculo
do bene�cio previdenciário em questão.
 
(...)
 

7. Assim, o presente expediente é encaminhado para análise desta Consultoria Jurídica nos
termos do O�cio IPSEMG/CCONS nº. 4/2021.

 

8. Doravante, o IPSEMG alerta para a possível incidência do julgado no Tema 359 no presente
caso, conforme Despacho nº 1526/2021/IPSEMG/DIPREV.

 

9. Estudada a legislação, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, passo a manifestar
em parecer, nos estritos limites das indagações postas pelo Consulente. Observo tratar-se de parecer, opinião
jurídica, que não dispensa a necessária decisão do gestor como entender de direito e, ainda, que os
desdobramentos, especialmente de casos específicos, decorrentes da aplicação do entendimento ora
apresentado, devem ser analisados concretamente, com as nuances que cada situação comporta.

 

 

PARECER

 

10. A questão sub examine refere-se à definição do procedimento para apuração da base de
cálculo do bene�cio previdenciário de pensão por morte, máxime em saber qual a ordem das operações:

 

a) se apura a remuneração do servidor ins�tuidor da pensão, aplica o teto do art. 37, XI, da
Cons�tuição de 1988 e depois o percentual de 70% sobre o que exceder o valor teto do RGPS; ou

 

b) se apura a remuneração do servidor ins�tuidor da pensão, aplica o percentual de 70% e
depois, se for o caso, aplica o teto do art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988.

 

11. Nos termos das informações constantes do expediente o IPSEMG age  conforme alínea "a"
do item anterior deste parecer, apurando a remuneração do servidor ins�tuidor da pensão, aplicando em
seguida o teto do art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988 e depois o percentual de 70% sobre o que exceder o
valor teto do RGPS. Por outro lado, o TCE-MG determinou que se proceda nos termos da alínea "b" do item
anterior deste parecer, apurando a remuneração do servidor ins�tuidor da pensão, aplicando em seguida o
percentual de 70% e depois, se for o caso, aplicando o teto do art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988.

 

12. Matema�camente é notório perceber que a hipótese alínea "a" do item anterior deste
parecer pode gerar valor de bene�cio menor em relação àquele apurado de acordo com  alínea "b" do item
anterior deste parecer.
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13. A questão tem sede temporal na vigência do § 7º, do art. 40, da Cons�tuição de 1988, na
redação dada pela Emenda à Cons�tuição n. 41/2003 (31/12/2003) até a sua alteração pela Emenda à
Cons�tuição n. 103/2019 (13/11/2019).

 

14. Com efeito, dispunha o do § 7º, do art. 40, da Cons�tuição de 1988, vigente de
31/12/2003 a 13/11/2019:

 

CF, art. 40 (...)
(...)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do bene�cio de pensão por morte, que será
igual:         (Redação dada pela Emenda Cons�tucional nº 41, 19.12.2003)
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os bene�cios do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso
aposentado à data do óbito; ou         (Incluído pela Emenda Cons�tucional nº 41,
19.12.2003)   (Vide ADIN 3133)
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efe�vo em que se deu
o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os bene�cios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso em a�vidade na data do óbito.         (Incluído pela
Emenda Cons�tucional nº 41, 19.12.2003)
 

15. Como se vê, a definição da base de cálculo do bene�cio de pensão por morte constava da
redação deste § 7º, do art. 40, da Cons�tuição de 1988, vigente de 31/12/2003 a 13/11/2019. Nota-se que
até o valor teto do RGPS correspondia à totalidade dos proventos do servidor falecido ou do valor da
totalidade da remuneração do servidor no cargo efe�vo, até o teto do RGPS e acrescido de 70% da parcela
excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito ou caso em a�vidade na data do óbito. Verifica-se
que essa é a base de cálculo definida para a pensão por morte.

 

16. De outra sorte, o art.37, XI, da Cons�tuição de 1988, assim define o limite, o teto
remuneratório (e de subsídios) no serviço público, verbis:

 

CF, art. 37 (...)
(...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato ele�vo e dos demais agentes polí�cos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumula�vamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Execu�vo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legisla�vo e o subsídio dos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=3133&processo=3133
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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Desembargadores do Tribunal de Jus�ça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;   

 

17. Nesse sen�do, fica evidente que o teto definido no art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988 é
o limite do valor da pensão e não a base de cálculo dela, porquanto a base de cálculo, no período de
vigência da EC n. 41/03 (31/12/2003 a 13/11/2019), estava definido no § 7º, do art. 40, da Cons�tuição de
1988.

 

18. Portanto, esposo do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da
Nota Jurídica n. 253/2021, pelo qual primeiro se apura a remuneração do servidor ins�tuidor da pensão,
após, aplica o percentual de 70% sobre o excedente valor do teto do RGPS e depois, se for o caso, aplica o
teto (sub teto) remuneratório cons�tucional, sendo esta a exegese do art. 40, § 7º vigente de 31/12/2003
a 13/11/2019 (redação da EC n. 41/03) c/c art. 37, XI, ambos da Cons�tuição de 1988.

 

16. É certo que esse entendimento ainda não foi objeto de tese específica fixada em sede de
repercussão geral junto ao STF, mas pode-se inferir da ra�o decidendi do leading case - RE 675978 , que
definiu a tese fixada no Tema 639.

 

17. A tese fixada no Tema 639 foi a seguinte:

 

Subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da
Cons�tuição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de
renda e da contribuição previdenciária

 

18. Em si, a tese fixada em nada contribui para o deslinde da questão em tela, mas no voto da
Ministra Cármen Lúcia se extrai o seguinte trecho:

 

De se esclarecer, por fim, que a remuneração que eventualmente supera o teto ou
subteto cons�tucional não é, em si, ilegal, porque as parcelas que a compõem
(gra�ficações, vantagens pessoais, por exemplo), em geral, estão pautadas em atos
norma�vos cuja presunção de cons�tucionalidade não se põe em questão. O que não
se admite no ordenamento jurídico brasileiro é a possibilidade de recebimento dos
valores superiores ao teto e aos subtetos cons�tucionalmente fixados. Por isso, no
julgamento do Mandado de Segurança n. 24.875/DF, este Supremo Tribunal Federal
reconheceu a possibilidade de recebimento automá�co de tais parcelas em decorrência
de futura elevação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal (teto) e do
subsídio dos demais agentes polí�cos elencados no art. 37, inc. XI, da Cons�tuição da
República (subtetos).

 

19. Nessa linha de raciocínio, se os valores que superam o teto ou subteto cons�tucional não
são incons�tucionais e podem ser pagos aos seus �tulares em situação específica de majoração do mesmo,
pode-se inferir que tal verba é cons�tucional e pertencente aos seus �tulares, compondo o seu conjunto
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remuneratório, não podendo ter base de cálculo diversa da prevista na Cons�tuição (CF, art. 40, § 7º,
enquanto esteve vigente), só devendo respeitar, no entanto,  para fins de valor, o teto (subteto)
cons�tucional vigente, ex vi do art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988.

 

20. Sobre o alerta do consulente no sen�do de que o julgamento Tema 359 poderia afetar o
deslinde da  vexata quaes�o, entendo que não merece prosperar. De fato, a tese fixada no Tema 359 do STF,
representado pelo leading case RE 602584 foi a seguinte:

 

Ocorrida a morte do ins�tuidor da pensão em momento posterior ao da Emenda
Cons�tucional nº 19/1998, o teto cons�tucional previsto no inciso XI do ar�go 37 da
Cons�tuição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão
percebida por servidor.

 

21. Percebe-se que o Tema 359 trata de acumulação entre bene�cios previdenciários
proventos ou pensão e remuneração, que somados devem respeitar o teto, questão diversa da tratada neste
parecer. Lendo os votos do RE 602584 não se encontram fundamentos que auxiliem o desate da controvérsia
posta à análise deste parecer.

 

22. Ainda, registre-se que a tese fixada no Tema 480 também não apresenta elementos aptos
a contribuir com a solução da questão posta nesse parecer, a não se pelo fato de que a pensão por morte se
sujeita ao teto do art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988. A tese fixada no ema 480 foi a seguinte:

 

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Cons�tucional 41/03 possui eficácia
imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime
legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível
federa�vo na Cons�tuição Federal cons�tuem excesso cujo pagamento não pode ser
reclamado com amparo na garan�a da irredu�bilidade de vencimentos.

 

23. Na leitura dos votos do RE 609381, que ensejou o julgamento do Tema 480 igualmente
não se vislumbrou aspectos específicos que pudessem ajudar a desnovelar o imbróglio posto à apreciação
desta manifestação.

 

24. Importante trazer à baila os julgados citados na Nota Jurídica n. 253/2021, que endossam
o entendimento sustentado nesse parecer.

 

25. Primeiro o julgado pelo STF no ARE 1299520 SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
que destaca IRDR n. 29 do TJSP man�do pelo Sodalício Supremo, vazado nos seguintes termos:

 

"Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário em face de acórdão do
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Tribunal de Jus�ça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: “PENSÃO POR
MORTE – APLICAÇÃO
REDUTOR CONSTITUCIONAL – MOMENTO POSTERIOR AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO –
APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA EM I.R.DR.R PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(TEMA 29) – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC
15, p. 2) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da
Cons�tuição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI; e 40, § 7º, do texto
cons�tucional. Nas razões recursais, alega-se que a decisão do Tribunal de Jus�ça de
São Paulo afronta as teses fixadas nos temas 396, 480 e 639, da repercussão
geral. Sustenta-se que o valor do bene�cio previdenciário deveria ser calculado
apenas após a incidência do “abate teto” (eDOC 17). Decido. O recurso não merece
prosperar. O Tribunal de origem consignou que a base de cálculo para se encontrar o
valor da pensão por morte devido a dependente de servidor falecido deve ser o valor
bruto da remuneração, antes da incidência do “abate teto”. Nesse sen�do, extrai-se o
seguinte trecho do acórdão impugnado: “O Julgador singular analisou as pretensões
fundamentado de forma subsistente a tese jurídica suscitada. Para sanar eventuais
debates acerca do tema, a questão foi objeto do Incidente de Resolução de
Demandas Repe��vas (I.R.D.R.) no âmbito deste E. Tribunal de Jus�ça (Tema 29), no
qual se firmou a seguinte tese jurídica no julgamento do feito paradigma 13572-
62.2019.8.26.0000: “A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à
totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da
aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final,
sobre o valor do bene�cio previdenciário, caso este exceda o limite
remuneratório” Assim sendo, voto pela manutenção da sentença, nos exatos termos
em que proferida” (eDOC 15) Registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no tema 639 da sistemá�ca da
repercussão geral, no sen�do de que a base de cálculo para incidência do teto
cons�tucional é o valor total da remuneração/proventos. Assim, o redutor
cons�tucional apenas será aplicado após a obtenção do valor bruto do bene�cio.
Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO
TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA
BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO
RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO
TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL
RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO
IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O
FUNDAMENTO DO SISTEMA
REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 675978, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, DJe 29.6.2015) Seguindo
essa orientação, cito precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao
presente: “DIREITO
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA.
PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sen�do de que base de cálculo para a incidência do teto
remuneratório previsto no art. 37, XI, da Cons�tuição é o valor integral percebido
pelo servidor ou pensionista. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015,
uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advoca�cios (art.
25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (ARE 1202764 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe
13.9.2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
      COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL       E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO        POR MORTE.
        TETO
REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO
SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973.
AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 871505 AgR, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Segunda Turma, DJe 22.9.2016) Por fim, há que se ressaltar a dis�nção entre a matéria
deba�da nos autos e a questão posta em discussão nos temas 396 e 480 da
repercussão geral. No tema 396, discute-se o direito adquirido à paridade e à
integralidade no pagamento de pensão por morte; no tema 480 debate-se a incidência
imediata do teto cons�tucional nos proventos recebidos até então em desacordo com
tal limite. Na espécie, no entanto, o que se põe em debate consiste em se definir qual
a base de cálculo para o bene�cio previdenciário, se o valor bruto da remuneração do
servidor falecido ou se o valor que efe�vamente era recebido, após a aplicação do
redutor do teto cons�tucional, de modo que não se verifica iden�dade com os
referidos paradigmas. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do
CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 3),
observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido disposi�vo, ressalvada a
eventual concessão do bene�cio da jus�ça gratuita. Publique-se. Brasília, 17 de
fevereiro de 2021. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente
(STF – ARE: 1299520 SP 1036113-78.2017.8.26.0053, Relator: GILMAR MENDES, Data
de Julgamento: 17/02/2021, Data de Publicação: 19/02/2021).”

 

25. Segundo o julgado pelo Ministro Roberto Barroso :

 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento: 22/02/2017
Publicação: 02/03/2017
Decisão
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Jus�ça do
Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: “CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E
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APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO APENAS DOS RECURSOS.
PENSIONISTA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL.
SUBSÍDIO DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL. ESPOSO APOSENTADO. AUDITOR
FISCAL DO TESOURO ESTADUAL (AFTE-
6). APLICAÇÃO INICIAL DO CÁLCULO REDUTOR E ULTERIOR INCIDÊNCIA
DO TETO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA
DEVIDA. EXISTÊNCIA DE RATEIO DE PENSÃO. OUTRO DEPENDENTE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA NÃO
CONHECIDA. IMPROVIMENTO DO APELO DO IPERN. PROVIMENTO PARCIAL DA
APELAÇÃO DA PENSIONISTA.” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da
Cons�tuição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; e 40, § 7º, I, da
Cons�tuição. Sustenta que “a aplicação do subteto, como
impera�vo cons�tucional decorrente da aplicação do inciso XI do art. 37 da Carta
Federal, deve anteceder a elaboração dos cálculos previstos no art. 40, § 7º, I e II, da
Magna Carta”.
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na
hipótese, o Tribunal de origem assentou que, para o pagamento de pensão à viúva de
servidor público aposentado, deve ser aplicado primeiro o redutor para o cálculo da
pensão (art. 40, § 7º, da Cons�tuição Federal) para, após, incidir o subteto
remuneratório previsto cons�tucionalmente pelo ente federa�vo. A conclusão alinha-
se ao entendimento desta Corte, que, no julgamento do RE 675.978-RG, sob a relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a base de cálculo para a incidência
do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Cons�tuição é o valor integral
percebido pelo servidor ou pensionista. Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE
CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC.
IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR
DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR
INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO
COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR
VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE
FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO
ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO
INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no
art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília,
22 de fevereiro de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator"
 

 

26. Ainda, registre-se o julgado específico proferido no Egrégio TJMG corroborando com o
entendimento havido neste parecer:

 

Processo
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Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.050130-2/001      5166852-53.2019.8.13.0024 (1)
Relator(a)
Des.(a) Elias Camilo
Órgão Julgador / Câmara
Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL
Súmula
EM REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO
VOLUNTÁRIO
Data de Julgamento
25/06/0020
Data da publicação da súmula
26/06/2020
Ementa

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
- PENSÃO POR MORTE - TETO REMUNERATÓRIO - "ABATE TETO" - INCIDÊNCIA SOBRE
A TOTALIDADE DO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO - DIREITO LÍQUIDO
E CERTO EVIDENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA - REEMBOLSO PELO VENCIDO DAS
DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA - ADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO
PREJUDICADO. 
1. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, "o teto cons�tucional
foi inserido em nosso ordenamento jurídico para que se estabelecesse um limite
máximo para o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos e de
suas pensões, não para servir como base para o cálculo dessas pensões. A base de
cálculo para as pensões, nos termos do art. 40, §7º, da Cons�tuição da República,
deve ser a totalidade dos proventos ou da remuneração do ins�tuidor da pensão e,
caso o valor ao final encontrado ultrapasse o teto remuneratório cons�tucionalmente
estabelecido, deverá esse valor se adequar a esse limite máximo". 
2. Não obstante a isenção quanto ao pagamento das custas judiciais, deve o Ente
Público, no caso em que vencido na demanda, proceder ao reembolso das custas e
despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora, a teor do que
dispõe o §3º do ar�go 12 da Lei Estadual nº 14.939/2003.

 

27. A respeito do cumprimento da determinação do TCE-MG endosso o teor da Nota Jurídica
n. 253, que nesse ponto subsiste por seus próprios e jurídicos fundamentos, com o seguinte destaque
"ressalte-se  que o não cumprimento da determinação do Tribunal de Contas do Estado poderá ensejar em
aplicação de multa, conforme determina a legislação."

 

28. Considerando que o entendimento fixado neste parecer diverge da prá�ca habitual do
IPSEMG, cujo procedimento era diverso, há que se analisar o impacto de eventual mudança de
procedimento, especialmente sob o ponto de vista financeiro e econômico, que depende, data maxima
venia, de ato de gestão, cabendo a esse parecerista apenas externar seu posicionamento do ponto de vista
jurídico, como foi feito no corpo do parecer. Nessa senda, a decisão de manter ou mudar o procedimento ou
de dar possíveis efeitos prospec�vos ou retrospec�vos à luz do entendimento ora exarado deve avaliar os

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000200501302001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000200501302001
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riscos sob todos os demais aspectos, que não podem ser limitados apenas ao âmbito jurídico e alinhar o
entendimento com os demais órgão de gestão do Estado, especialmente a SEPLAG e a SEF.

 

CONCLUSÃO

 

Ex posi�s, esses são os entendimentos con�dos no corpo deste parecer, que submeto à
elevada consideração superior, s.m.j.

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2021.

 

Marcelo Barroso Lima Brito de Campos

Procurador do Estado de Minas Gerais

OAB/MG 67.115 / MASP 905.110-3

 

Aprovado em:

 

Wallace Alves dos Santos

Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 

Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
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