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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais
 
Interessado: José Maria Couto Moreira
 
Número: 16.374

Data: 01 de setembro de 2021
 
Classificação Temá�ca: Servidor público - remuneração - abate teto - base de cálculo - contribuição previdenciária

Precedentes: Pareceres AGE/CJ nº 15.786, nº 15.844, nº 15.845, nº 15.888, nº 15.914 e Nota Jurídica AGE/CJ nº
5.672.
 
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - REMUNERAÇÃO - TETO/SUBTETO
- ABATE TETO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO 
A base de cálculo dos descontos previdenciários e do imposto de renda é a
remuneração, o subsídio, os proventos, as pensões ou qualquer outra espécie
remuneratória dos servidores públicos fixada após a definição do valor a ser
recebido por força da observância do teto/subteto cons�tucional, definidos em lei
(STF, RE n. 675.978).

Referências norma�vas: CF, art. 37, XI. CEMG, art. 24, §1º
 

 
RELATÓRIO

 

1. O Gabinete da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, por ordem do Advogado-
Geral do Estado, por meio do Despacho nº 179/2021/AGE/GAB/ASSGAB, encaminha para a Consultoria
Jurídica, requerimento formulado pelo Procurador Aposentado José Maria Couto Moreira, para análise e
parecer.

 

2. Consta do requerimento:

"1. O requerente aposentou-se por implemento de idade no cargo de Procurador do
Estado por ato de 08.03.2014;
2. O Poder Execu�vo aplica ao servidor, quanto à sua remuneração, a norma do
abate-teto, realizada em importância significa�va, o que reduz substancialmente
seus proventos.
3. Com a recente elevação da rubrica a�nente á contribuição previdenciária, a
Secretaria de Planejamento, ora responsável pela confecção da folha de
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pagamento do pessoal do Execu�vo, permi�u que o valor correspondente a tal
majoração fosse arcada pelo seus vencimentos líquidos, os reduzindo mais uma
vez. 
4. Entendo, com a devida vênia, que a fonte pagadora não poderia desprezar o
valor para dedução no abate-teto e assim mantendo-o intacto e, de outro passo,
sacrificar o provento líquido para cobrir o novo ônus, visto que o dito abate-teto
existe para evitar que um escalão inferior possa igualar-se ou superar o superior,
não consis�ndo ele em desconto oriundo de parcelas específicas, mas em total
simplesmente quan�ficado, por isso variando segundo o total apurado de cada
servidor;
5. Para argumentar a lógica da dedução, admitamos um aumento significa�vo da
verba previdenciária, para, por exemplo, R$3.000,00, ou mesmo se uma nova
despesa fosse ins�tuída, iria o Execu�vo manter íntegro o valor do abate-teto e
sacrificar o vencimento líquido? Parece-me claro que não poderia fazê-lo. O abate-
teto, se tem a função acima descrita também há de defender o servidor, pois letra
ar�cular para uma só parte não é válida quando não comuta�va.
Isto posto, vem o requerente solicitar que a egrégia Advocacia Geral do Estado
encaminhe expediente à Secretaria de Estado de Planejamento, para que aquela
pasta, sempre atenta aos interesses e direitos do servidor, possa reparar o
equívoco."

 

3. Tendo sido constatada a ausência de manifestação prévia da SEPLAG promoveu-se o
caso para tal finalidade (Promoção AGE/CJ 27018620), que foi acolhida conforme O�cio AGE/CJ nº.
57/2021.

 

4. Assim, a Assessoria Jurídica da SEPLAG solicitou a manifestação da Subsecretaria de
Gestão de Pessoas, unidade daquela Pasta (Memorando.SEPLAG/AJA.nº 48/2021).

 

5. Em resposta foi prestada a Informação 358/2021 da Diretoria de Norma�zação do
Pagamento de pessoal, nos seguintes termos:

 

Em atendimento ao O�cio AGE/CJ nº. 57/2021 (27043205), por meio do qual a
Advocacia-Geral do Estado solicita manifestação desta SEPLAG quanto ao
Requerimento Administra�vo pleiteado pelo servidor JOSE MARIA COUTO
MOREIRA, apresentamos as considerações a seguir expostas:
A Cons�tuição Federal, após a publicação da Emenda Cons�tucional n.º 41/2003,
estabeleceu que 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.
Além do Teto Nacional, foram estabelecidos tetos específicos (subtetos) nos
âmbitos estaduais e municipais, sendo, para os Municípios o subsídio do Prefeito, e
para Estados e Distrito Federal, foram previstos três subtetos: no Execu�vo, o
subsídio do governador; no Legisla�vo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais; no Judiciário, o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Jus�ça,
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aplicável esse limite aos membros do ministério público, aos Procuradores e aos
Defensores Públicos.
A Emenda Cons�tucional n.º 47/2005 estabeleceu alterna�va para a fixação de
teto único local (subteto) para os Estados e o Distrito Federal, tendo como limite o
subsídio mensal dos Desembargadores do respec�vo Tribunal de Jus�ça, desde que
o façam por meio de Emenda às respec�vas Cons�tuições e Leis Orgânicas.
No Estado de Minas Gerais foi implementado o teto remuneratório único por meio
da Emenda à Cons�tuição n.º 79, de 11/7/2008, dispondo que a remuneração e o
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumula�vamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos Desembargadores
do Tribunal de Jus�ça do Estado de Minas Gerais.
Assim sendo, o desconto realizado no contracheque do requerente José Maria
Couto Moreira, a �tulo de abate-teto sob a denominação "Ajuste E.C. Estadual", 
tem previsão no § 1° do art. 24 da Cons�tuição do Estado de Minas, com a redação
dada pela Emenda à Cons�tuição Estadual de n.º 79/2008,  o qual dispõe:
 
§ 1° – A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado,
do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumula�vamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos
Desembargadores do Tribunal de Jus�ça, nos termos do § 12 do art. 12  da
Cons�tuição  da República e observado o disposto no § 5° deste ar�go.".
 
Consoante definição do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 675978, com repercussão geral reconhecida, o teto
cons�tucional do funcionalismo público deve ser aplicado sobre o valor bruto da
remuneração, sem os descontos do Imposto de Renda (IR) e contribuição
previdenciária. 
Conquanto as indicações legisla�vos e jurisdicionais ora registradas apontem a
contextualização histórica dos fatos e fundamentos, esta unidade
entende necessária a manifestação da Diretoria Central de Processamento do
Pagamento de Pessoal, unidade competente para apresentar considerações
técnicas a respeito do Sistema de Administração de Pessoal - SISAP -, com vistas a
sanar as dúvidas relacionadas à operacionalização das novas regras para desconto
da contribuição previdenciária, considerando alíquotas progressivas, esclarecendo
o cálculo atualmente u�lizado para o servidor com relação ao desconto da
contribuição previdenciária e sua repercussão no teto cons�tucional atribuído ao
requerente.

 

6. O expediente retornou à CJ/AGE, que se manifestou nos termos da Promoção AGE/CJ
28307481 pelo retorno à SEPLAG para cumprir a sugestão final constante da Informação SEPLAG 358,
segundo a qual entendeu necessária a manifestação da Diretoria Central de Processamento do
Pagamento de Pessoal.

 

7. Em consequência o expediente retornou à SEPLAG que se manifestou com base
no O�cio SEPLAG/SCAP/DCPPP/SISAP/PROC nº. 1313/2021, verbis:
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Em atendimento ao O�cio AGE/CJ nº. 57/2021 (27043205), por meio do qual a
Advocacia-Geral do Estado solicita manifestação desta SEPLAG quanto ao
Requerimento Administra�vo pleiteado pelo servidor JOSE MARIA COUTO
MOREIRA, temos a informar:
Conforme consta na Informação 358/SEPLAG , consoante definição do Supremo
Tribunal Federal (STF), em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 675978, com
repercussão geral reconhecida, o teto cons�tucional do funcionalismo público deve
ser aplicado sobre o valor bruto da remuneração, sem os descontos do Imposto de
Renda (IR) e contribuição previdenciária.
O calculo do desconto previdenciario é efetuado sobre a remuneraçao bruta devida
ao servidor apos deduçao  do "teto remuneratorio" e, em alguns casos deduçao
tambem de outras parcelas. Apurada a remuneração base para o desconto
previdenciario o calculo é efetuado  u�lizando as aliquotas progressivas definidas
na LC 156/2020 observados os limites definidos para servidores ina�vos portadores
ou nao de doença incapacitante.

 

8. 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

 

9. A questão posta à exame jurídico refere-se à base de cálculo da contribuição
previdenciária, se é correto ou não incidir sobre o valor apurado após a aplicação do abate-teto, como
procede o Poder Execu�vo do Estado de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão. A resposta à questão demanda a prévia compreensão dos conceitos de teto, sub-teto e abate
teto. A respeito da matéria já �ve a oportunidade de pon�ficar:

Teto é o limite máximo de valores de remuneração e de subsídios que o agentes
públicos podem receber. O teto remuneratório é o subsídio dos ministros do STF.
Dispõe o art. 37, XI, da Cons�tuição de 1988: 
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 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
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Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 
(...) 
Subteto é o limite máximo de valores de remuneração e subsídios aplicáveis aos
âmbitos dos Municípios e dos Estados, também definidos no art. 37, XI, da
Cons�tuição de 1988, podendo optar, nos termos do §12 do mesmo ar�go, pelo
teto único correspondente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de
Jus�ça. 
(...) 
Abate teto é o decote de valores que se deve fazer para ajustar a remuneração e o
subsídio dos agentes públicos aos limites máximos estabelecidos pelo art. 37, inciso
XI, da Cons�tuição de 1988. O STF pacificou o entendimento de que a percepção de
proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no
art. 37, XI, da Cons�tuição da República, enseja lesão à ordem pública. (CAMPOS,
Marcelo Barroso Lima Brito de. Manual do Servidores Públicos: Administra�vo e
Previdenciário. São Paulo: Editora Lujur, 2020. p. 89-91)
 

10. A Consultoria Jurídica da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, já teve a
oportunidade de tratar do abate teto em várias manifestações, a saber: Pareceres AGE/CJ nº 15.786, nº
15.844, nº 15.845, nº 15.888, nº 15.914 e Nota Jurídica AGE/CJ nº 5.672.

 

11. O Parecer AGE/CJ nº 15.786 tratou do teto(sub-teto) e do abate teto sob os reflexos do
abono de permanência e da contribuição previdenciária. O referido parecer, em síntese, considerou
defensável a tese da não inclusão no teto do abono de permanência, a depender de decisão polí�co
administra�va superior, tendo sido ementado nos seguintes termos:

 

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS –
ABONO DE PERMANÊNCIA E TETO REMUNERATÓRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA –
ART. 40, § 19, CRB/88 – PARCELA EQUIVALENTE AO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA COBRADA DO SERVIDOR QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS
PARA A APOSENTADORIA/INATIVIDADE VOLUNTÁRIA – PARCELA PREVISTA POR
MEIO DE NORMA CONSTITUCIONAL – MESMA HIERARQUIA FORMAL DA NORMA
INSTITUIDORA DO TETO REMUNERATÓRIO – NORMAS DE MESMA HIERARQUIA
FORMAL EXCEPCIONAM-SE MUTUAMENTE – NORMA ESPECIAL AFASTA NORMA
GERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA – FINALIDADE ESPECÍFICA DE SUA PREVISÃO
CONSTITUCIONAL – PARCELA TEMPORÁRIA E ESPECIAL – OBJETIVO DE
MANUTENÇÃO EM SERVIÇO ATIVO DE SERVIDORES EXPERIENTES QUE PREENCHEM
OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA MEDIANTE ACRÉSCIMO
PECUNIÁRIO – INTERESSE DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE DO
GASTO PÚBLICO PROTELANDO-SE A NECESSIDADE DE NOVOS SERVIDORES.
INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO
– QUESTÃO CONTROVERSA – ARGUMENTOS JURÍDICOS DEFENSÁVEIS PARA A
POSSIBILIDADE DE NÃO INCLUSÃO NO TETO DO ABONO DE PERMANÊNCIA –
DECISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA SUPERIOR.

 

12. O Parecer AGE/CJ nº 15.844, por seu turno, tratou das verbas recebidas acima do teto
(sub-teto) cons�tucional remuneratório, considerando a o direito/dever da Administração Pública
perseguir o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. Eis a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM
DESCONFORMIDADE COM O TETO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
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CABIMENTO, EM DETERMINADOS CASOS. CRITÉRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DA
BOA-FÉ. RESSARCIMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. PRÉVIO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, OBSERVADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO,
DISPENSADA A ANUÊNCIA DO INTERESSADO. 
Decidido pelo STF que todas as vantagens devem ser computadas para aferição da
observância do teto remuneratório, surge, para a Administração o direito/dever de
perseguir o ressarcimento dos valores recebidos em desconformidade com tal
entendimento, sendo necessária, em cada caso, a análise da configuração da boa-
fé. A devolução deverá ser efetuada mediante desconto em folha, precedido do
respec�vo processo administra�vo, observadas as garan�as da ampla defesa e
contraditório, dispensada a anuência do servidor interessado.
 

13. Na mesma linha, o Parecer AGE/CJ nº 15.845 entende pela possibilidade de devolução
ao erário de valores recebidos indevidamente acima do teto(sub-teto) cons�tucional, ainda que por
ordem judicial. Veja a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR
PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL
POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO, EM
DETERMINADOS CASOS. CONFIGURAÇÃO DA BOA-FÉ. RESSARCIMENTO MEDIANTE
DESCONTO EM FOLHA. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, OBSERVADA A AMPLA
DEFESA E O CONTRADITÓRIO, DISPENSADA A ANUÊNCIA DO INTERESSADO. 
O ressarcimento de valores recebidos em virtude decisão judicial posteriormente
reformada é possível em determinadas hipóteses, sendo necessária, em cada caso,
a análise da configuração da boa-fé. A devolução deverá ser efetuada mediante
desconto em folha, precedido do respec�vo processo administra�vo, observadas as
garan�as da ampla defesa e contraditório, dispensada a anuência do servidor
interessado.
 

14. O Parecer AGE/CJ nº 15.888 foi exarado em face de um novo entendimento do STF,
procedendo a revisão dos Pareceres AGE/CJ nº 15.844 e 15.845, conforme ementa seguinte:

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TETO
REMUNERATÓRIO. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO. DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ.
PARECERES AGE N. 15.844 E 15.845, AMBOS DE 2017. DISTINÇÃO PARA A
HIPÓTESE. RE N. 606.358. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO
VINCULANTE. LEI ESTADUAL N. 10.363/1990. ESPECIALIDADE. 
Julgamento do RE n. 606.358 pelo STF, em regime de repercussão geral, cujos
mo�vos determinantes autorizam, excepcionalmente, a adotar a asser�va posta na
súmula do julgado, para dispensar, em termos gerais, a res�tuição dos valores
recebidos em excesso de boa-fé até 18/11/2015, em virtude de se tratar de
mudança da orientação do STF sobre a matéria – inclusão de vantagens pessoais
no cômputo do teto remuneratório – ,impondo-se, por essa razão, modulação de
efeitos, com vistas à preservação da segurança jurídica, especialmente em sua
vertente subje�va, de proteção às expecta�vas legí�mas, confiantes que estavam
os autores das ações judiciais na posição prevalecente sobre a matéria nos órgãos
judiciários do Estado Brasileiro.
Conclusão pela viabilidade de exigir-se o ressarcimento dos valores, por servidores
públicos estaduais nessa situação, a par�r de 18/11/2015, ficando superado, nesse
ponto, o Parecer AGE n. 15.844/2017.
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Orientação que não prescinde do respeito à coisa julgada e ao processo
administra�vo, como recomendado no Parecer AGE n. 15.844/2017.
Em não havendo decisão de conhecimento líquida, não há �tulo judicial execu�vo.
Optando-se pela liquidação, administra�vamente, enquanto não definido valor
líquido, certo e ele se tornar exigível, não inicia a fluência do prazo prescricional.
Em atenção ao princípio da isonomia e diante da especialidade da Lei Estadual n.
10.363/90, entendemos viável adotar-se, com temperamento, o mesmo
procedimento que o Estado realiza para fazer acertos em favor do servidor.
Assim, adotado como base para res�tuição o valor percebido em excesso no mês
do acerto, entendemos por admi�r, nos casos concretos, abrangidos pelo presente
parecer, a dedução, pelo setor técnico competente, de eventual reajuste concedido
no período compreendido entre 18/11/2015 e o momento da feitura dos cálculos,
de forma a preservar o índice total de atualização monetária, correspondente ao
previsto na Tabela da Corregedoria-Geral de Jus�ça do Estado.
Tendo em vista que não há linearidade nos reajustes de remuneração, mas que
estes redundam em diferenças remuneratórias por determinado período de tempo,
compete ao setor de cálculo competente observar períodos de corte, conforme os
índices de reajustes vigentes em determinado interregno, de modo a preservar o
valor real do quantum a ser ressarcido, correspec�vo ao valor recebido em excesso,
por período, no patamar correspondente ao previsto como fator de atualização na
Tabela da Corregedoria-Geral de Jus�ça do Estado, sem caracterizar bis in idem, já
que haverá compensação por eventual reajuste em determinado período de tempo,
além de não se tratar de um plus, mas de um minus que se evita.
Em situação concreta de servidor público estadual, abrangida pelo presente
parecer, para cujo cargo não tenha havido reajuste, opinamos para que o valor a
ser res�tuído seja atualizado, por todo o período, pelo índice oficial do Estado, pela
Tabela da Corregedoria-Geral de Jus�ça do Estado, conforme previsto no § 2º do
art. 50 do Decreto n. 46.668/2014.
Para hipótese de falecimento de servidor, recomenda-se a cobrança judicial dos
sucessores, observado o disposto no art. 1.997 do Código Civil.

 

15. O Parecer AGE/CJ nº 15.914 tratou da aplicação do abate-teto em relação a
acumulação lícita de cargos, considerando, na linha dos julgamentos do STF, a aplicação em cada cargo
isoladamente e não no somatório dos valores advindos de ambos. Segue ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR
PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. LIMITE
VERIFICADO EM RELAÇÃO A CADA UM DOS CARGOS. ENTENDIMENTO RECENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA
SEPLAG/AGE/CGE N° 9720, DE 02 AGOSTO DE 2017. APLICAÇÃO. REVISÃO DO
POSICIONAMENTO ADOTADO NO PARECER N° 15.290, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2013. 
Conforme recentes julgados proferidos pelo STF, nas hipóteses em que a
acumulação de cargos lícita, o cumprimento do teto remuneratório deve ser
verificado em relação a cada um dos cargos. 
Diante do caráter vinculante de tais decisões, à vista do reconhecimento da
repercussão geral do tema, necessária a observância, pelo Poder Execu�vo
Estadual, da diretriz fixada, restando superado o posicionamento no Parecer n°
15.290, de 18 de novembro de 2013. 
Sendo assim, por guardar per�nência com o entendimento adotado pelo STF, não
há impedimento jurídico para a aplicação, pela Secretaria de Estado de Fazenda, da
Resolução conjunta SEPLA/AGE/CGE n° 9720/2017.
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16. A mais recente manifestação consta da Nota Jurídica AGE/CJ nº 5.672, que analisa a
situação de um servidor discu�ndo a base de cálculo para incidência do abate-teto, a fim de excluir
vantagens pessoais e acréscimos pecuniários adquiridos antes da EC 41/03 e, por isso, recebeu vantagens
indevidas por decisão liminar, que não teve dupla conformidade, eis que revogada em sede recursal.
Restou assim ementada a referida NJ:

Consulta jurídica - Manifestação acerca dos fundamentos con�dos em decisão de
processo administra�vo - Ressarcimento de valores recebidos indevidamente acima
do teto remuneratório em decorrência de decisão judicial precária posteriormente
revogada - Exclusão de todas as vantagens pecuniárias do teto remuneratório -
Concessão da segurança em primeira instância - Exclusão de vantagens anteriores
à EC nº 41/03 do teto remuneratório - Reforma da decisão em segunda instância
para denegar a segurança - Incidência do teto remuneratório sobre todas as
parcelas percebidas pelos impetrantes - Decisões proferidas no Mandado de
Segurança nº 1014841-88.2011.8.13.0024 - Entendimento pela necessidade de
ressarcimento ao erário - Não aplicação da modulação dos efeitos da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 606.358/SP ao caso concreto -
Trânsito em julgado do MS anterior à modulação de efeitos - Não incidência de
boa-fé obje�va por parte do servidor - Arguição da prescrição pelo recorrente -
Ausência de fundamentação acerca da ocorrência ou não da prescrição no bojo da
decisão em grau de recurso - Sugere-se complementação da fundamentação da
decisão - Manifestação exarada com base em precedentes da Advocacia- Geral do
Estado

 

17. Nota-se que as manifestações jurídicas precedentes, no âmbito da Advocacia Geral do
Estado de Minas Gerais, não �veram como foco a base de cálculo da contribuição previdenciária em
relação ao abate teto.

 

18. Sobre essa aspecto já manifestei:

A base de cálculo dos descontos previdenciários e do imposto de renda é a
remuneração, o subsídio, os proventos, as pensões ou qualquer outra espécie
remuneratória dos servidores públicos fixada após a definição do valor a ser
recebido por força da observância do teto/subteto cons�tucional, definidos em lei
[STF, RE n. 675.978, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-4-2015, P, DJE de 29-6-
2015, com repercussão geral. Vide SS 5.011 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
17-6-2015, P, DJE de 1º-10-2015.] (CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de.
Manual do Servidores Públicos: Administra�vo e Previdenciário. São Paulo:
Editora Lujur, 2020. p. 90)

 

19. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria em sede de repercussão
geral, no julgamento do Tema 639, que teve como leading case o RE 675.978, com tese fixada nos
seguintes termos:

RE 675978 - 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.
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20. Como se vê, apurando-se o montante global remuneratório, primeiro há que se
proceder o abate-teto para se ajustar o valor devido, ao teto e subteto. Em seguida, sobre o valor
encontrado aplica-se a contribuição previdenciária e o imposto de renda.

 

21. A ementa do Acórdão do RE 675.978 esclarece ainda mais a questão:

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 NEGAPROVIMENTO.

 

22. Segundo consta do voto da Min. Cármen Lúcia, de um lado para o servidor público
recorrente: "a remuneração que não poderia ultrapassar o teto fixado da Cons�tuição da República
corresponderia ao valor líquido recebido após os descontos legais obrigatórios. Ou seja, recolhidos o
imposto de renda e as contribuições previdenciárias, o valor remanescente não poderia ultrapassar o
teto." Para a Administração Pública “tanto a remuneração como o subsídio a que se refere a norma
cons�tucional, compreende o valor total previsto para o cargo, o que não é necessariamente o valor a que
faz jus o servidor. Isso porque a parcela excedente ao teto, não cons�tui valor a que faz jus o servidor, mas
ao contrário, por indevido, é re�do e permanece com o erário”.

 

23. Diante dessa controvérsia, venceu a tese de que a contribuição previdenciária incide no
valor apurado após o abate teto.

 

24. No caso sub examine, pelo que consta, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Estado de Minas Gerais está procedendo de forma correta, em consonância com a decisão do
STF, razão por que não há correções a fazer. Nada obstante, seria importante encaminhar essa
manifestação para conhecimento daquela Pasta e providências que julgar necessárias.

 
CONCLUSÃO

 

Ex posi�s, considero que base de cálculo dos descontos previdenciários e do imposto de
renda é a remuneração, o subsídio, os proventos, as pensões ou qualquer outra espécie remuneratória
dos servidores públicos fixada após a definição do valor a ser recebido por força da observância do
teto/subteto cons�tucional, definidos em lei (STF, RE n. 675.978).

 

Recomendo encaminhar essa manifestação para conhecimento da SEPLAG, a fim de
proceder como de Direito.
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É o parecer que submetemos à elevada apreciação superior.

 

Belo Horizonte, aos 01 de setembro 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
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Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais
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