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PROCESSO      - TC-2954/2004 

INTERESSADO - INSTITUTO   DE   PREVIDÊNCIA   DOS   SERVIDORES   DO 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

ASSUNTO         - CONSULTA 

 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE 

VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO COMISSIONADA OU GRATIFICAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À LEI MUNICIPAL 

Nº 2.188/2000. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-2954/2004, 

em que a Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Ibiraçu, Srª Giovana Rampinelli, formula consulta a este Tribunal, 

em que, invocando os artigos 12, incisos I e II e 15 da Lei Municipal nº 

2.188/2000, indaga:  

 

“...Considerando que o servidor público municipal, efetivo, 

que for nomeado para o cargo comissionado, que perceber o 

vencimento do cargo comissionado, sua contribuição 

previdenciária deverá incidir sobre o vencimento do cargo 

correspondente ao que está exercendo ou terá com base de 

cálculo para contribuição o vencimento de seu cargo efetivo? 

Caso a contribuição incida sobre vencimento do cargo 

efetivo, no entanto, o servidor contribuiu sobre o cargo 

comissionado, é devido à restituição do valor recolhido a 

maior?" 
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Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que 

lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme 

artigo 1º, inciso XVII, da Lei Complementar nº 32/93. 

 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia cinco de outubro de dois mil e quatro, por 

unanimidade, preliminarmente, conhecer da consulta, para, no mérito, respondê-

la nos termos do voto do Relator, Conselheiro Elcy de Souza, abaixo transcrito: 

 

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pela 
Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Ibiraçu, que invocando o art. 12, I, II e art. 15 
da Lei Municipal nº 2.188/2000, indaga às fls. 01/02: 

“...Considerando que o servidor público municipal, 
efetivo, que for nomeado para o cargo comissionado, que 
perceber o vencimento do cargo comissionado, sua 
contribuição previdenciária deverá incidir sobre o 
vencimento do cargo correspondente ao que está 
exercendo ou terá com base de cálculo para contribuição 
o vencimento de seu cargo efetivo? Caso a contribuição 
incida sobre vencimento do cargo efetivo, no entanto, o 
servidor contribuiu sobre o cargo comissionado, é devido 

à restituição do valor recolhido a maior?” Ultrapassado o 
juízo de admissibilidade da presente consulta, pois atendidos 
todos os requisitos elencados no artigo 96, ‘caput’ e seus 
incisos do Regimento Interno desta Corte (Resolução TC - 
182/02), e observado o disposto no §1º do art. 97 do mesmo 
estatuto os presentes autos foram remetidos à 8ª 
Controladoria Técnica. A 8ª Controladoria Técnica, em sua 
Instrução Técnica nº 174/2004, às fls. 07 usque 09 opinou, no 

mérito, “...considerando o ordenamento pátrio e a 

fundamentação exposta, opinamos para, no mérito, 
responder que, em vista do disposto na Lei nº 2.188/2000 
do Município de Ibiraçu, incide contribuição 
previdenciária sobre a remuneração do cargo 
comissionado, nos casos em que é este ocupado por 
servidor efetivo vinculado a regime próprio de 
previdência”. (fls. 09) Instada a se manifestar, por meio do 
Parecer n.º 2762/04, de fls. 14 a 15, a douta Procuradoria de 
Justiça de Contas, por sua vez, alegou que lhe é vedada 
qualquer atividade de consultoria, consoante art. 129, IX da 
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Constituição Federal, concluindo que: “(...) deixa esta 

Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas, 
respeitosamente, de manifestar-se sobre o mérito da 
presente consulta, ressaltando, no entanto, que esta 
preenche os requisitos formais estabelecidos pelo art.96, 

do Regimento Interno deste Colendo Sodalício”. 
Analisando a manifestação da Área Técnica acima citada, de 
fls. 07 a 09, respondo, complementarmente, da seguinte 
forma ao questionamento: Certo é que a competência para 
legislar em matéria de previdência social é concorrente entre 
União, Estados e Distrito Federal, como prevê a Constituição 

Federal no seu artigo 24, XII: “Art. 24. Compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (...) XII - previdência social, (...)” 
Percebe-se que os Municípios foram excluídos de tais 
competências, aos quais foram delegadas as matérias do 
artigo 23 e 30, da Constituição Federal. No artigo 30, I e II, da 
Carta Magna, estabeleceu-se, respectivamente, a 
competência exclusiva e suplementar do Município (in verbis): 

“Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre 
assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber;” Dentre as 
competências constitucionais supra citadas, destaca-se a 
“suplementar”, já que o Município foi expressamente 
excepcionado do artigo 24, da Magna Carta, mas que esta - a 
competência suplementar - permite que o ente legisle, 
também, sobre as matérias dispostas no artigo 24, pertinentes 
a assuntos de sua esfera. Isto porque condicionado está o 
Município, para que exerça a competência suplementar, à 
cláusula “no que couber”. Este o entendimento de José Nilo 

de Castro: “O Município não detém competência expressa 

para legislar concorrentemente (com a União, o Estado e 
o Distrito Federal) sobre as matérias constantes do art. 24 
da CR, em que se assenta explicitamente que a 
competência suplementar pressupõe a satisfação da 
cláusula no que couber. (...) Conseqüentemente, 
competirá ao Município legislar suplementarmente sobre 
as matérias previstas no art. 24 da Constituição Federal, 
desde que, em razão de sua própria natureza, 
inapropriáveis estão da competência legislativa 
municipal, mesmo suplementar, ...” (José Nilo de Castro, 
em ‘Direito Municipal Positivo’, 5ª ed., p. 228) Tendo em vista 
que a matéria “previdência social” dos servidores do próprio 
ente público é de caráter eminentemente de interesse dele, 
além de gerar despesas para o mesmo, conclui-se, que sobre 
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o tema, pode o Município legislar. Por isso, necessário 

examinar, a Lei Municipal nº 2.188/2000 que estabelece: “Art. 

15 - No caso de acumulação legal de cargos ou funções 
permitidas por lei, o cálculo da contribuição incidirá sobre 
as retribuições-base mensais correspondentes aos 

cargos ou funções que os enquadrarem na definição do 
art. 12, inciso I.” O artigo 12 da mesma lei prevê: Art. 12 - 

Para fins desta lei, considera-se: I - retribuição-base 
mensal: a quantia paga mensalmente ao segurado a título 
de vencimento as gratificações e vantagens a qualquer 
título, proventos, excluídos o salário família e as parcelas 
de natureza eventual; II - contribuição: o resultado do 
percentual incidente sobre a retribuição-base mensal, 
destinado a proporcionar condições para o pagamento 
dos benefícios de que trata esta Lei.” A lei não se refere 
expressamente se a incidência se dará sobre o valor 
percebido a título de cargo efetivo ou comissionado, mas 
ressalva que o percentual incidirá sobre a retribuição-base 
mensal, destinado a proporcionar condições para o 
pagamento dos benefícios de que trata esta Lei. Prevê, 
outrossim, a possibilidade de incorporação nos proventos dos 
valores recebidos no cargo comissionado, sob determinadas 
condições segundo, art.25, § 1º, “a” e “b”, lei Municipal nº 

2.188/2000: “Art. 25 (...) §1º - Os valores correspondentes 

ao exercício de cargo comissionado ou função gratificada 
integrarão os proventos da aposentadoria quando o 
servidor público municipal efetivo preencher, 
conjuntamente, os seguintes: a) estar investido em cargo 
comissionado ou em função gratificada na data do 
requerimento da aposentadoria, há cinco anos 
ininterruptos; b) contar, na data do requerimento, com dez 
anos de serviço, ininterruptos ou não, no exercício de 
cargo comissionado ou função gratificada.” Assim, pode-
se concluir que pela legislação do Município de Ibiraçu, a 
incidência da contribuição previdenciária se dará sobre o valor 
percebido a título de cargo comissionado. Para isso, fica 
prejudicada a resposta do segundo questionamento. 
Outrossim, cabe ressaltar que o assunto da presente consulta 
já foi apreciado por esta Egrégia Corte, consubstanciado no 

Parecer Consulta TC 017/2003: “Contribuição Previdenciária 

- Incidência sobre valores correspondentes ao exercício 
de função comissionada ou gratificação de representação 
- critérios.” Finalmente, cumpre lembrar que “sendo a 
resposta à consulta de caráter normativo, e constituindo 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”, 
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conforme prevê o artigo 1º, Inciso XVII, da Lei Complementar 
32/93, não está a resposta à presente consulta vinculada às 
ocorrências fáticas as quais estarão individualmente sendo 
analisadas ao seu tempo real. Ante o exposto, voto para que 

este Plenário, preliminarmente, conheça da presente 

consulta, para, no mérito, responder à Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Ibiraçu nos termos do presente voto, anexando ao mesmo, 
cópia da Instrução Técnica exarada pela 8ª Controladoria 
Técnica, e do Parecer de Consulta nº 017/03. 

 
Acompanham este Parecer, integrando-o, a Instrução Técnica nº 174/2004, da 

8ª Controladoria Técnica e o Parecer em Consulta nº 017/2003. 

 
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Umberto 

Messias de Souza, no exercício da Presidência, Elcy de Souza, Relator, Dailson 

Laranja, Enivaldo Euzébio dos Anjos e Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, 

o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a 

este Tribunal. 

 
Sala das Sessões, 05 de outubro de 2004. 

 

 

 

CONSELHEIRO  UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 

No exercício da Presidência 

 

 

CONSELHEIRO  ELCY DE SOUZA 

Relator 

 

 

CONSELHEIRO  DAILSON LARANJA 
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CONSELHEIRO  ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS 

 

 

 

CONSELHEIRA  MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

 

 

 

DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Procurador-Chefe  

 

 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI 

Secretário Geral das Sessões em substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwd 

e021918
Texto
Este texto não substitui o publicado no DOE 18.11.2004


