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PARECER JURIDICO 

1-A CONSULTA

Honram-nos o SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS 
DO ESTADO DE SAO PAULO - SINAFRESP, entidade sindical, inscrita no 

CNPJ/MF sob ס n. 59.948.034/0001-55, sediada a R. Dona Maria Paula, n. 123, 

Bela Vista, Sao Paulo - SP, por meio de seu ilustre Presidente, ס Sr. Alfredo 

Maranca, e a ASSOCIA<;AO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO 
ESTADO DE SAO PAULO - AFRESP, pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob ס n. 62.635.990/0011-63, sediada a Av. Brigadeiro Luis 

Antonio, n. 4.843, Jardim Paulista, Sao Paulo - SP, por meio de seu ilustre 

Presidente, o Sr. Rodrigo Keidel Spada, com pedido de P ARECER JURIDICO, 
acerca da natureza, da constitucionalidade e dos limites quantitativos dos 

pagamentos feitos a titulo de Participa�ao nos Resultados aos Agentes Fiscais 
de Rendas da Administra�ao Fazendaria do Estado de Sao Paulo, bem assim 

dos pagamentos feitos aos demais servidores do 6rgao a titulo de Bonificai;ao por 

Resultados e dos pagamentos de ajuda de custo aos julgadores e 
Representantes Fiscais junto ao Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de 
Sao Paulo-TIT. 
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Relatam-nos os Consulentes, em breve sintese, que ס Procurador-Geral de 

Justi9a do Estado de Sao Paulo propos A9ao Direta de Inconstitucionalidade, 

tombada sob ס n. 2042880-46.2018.8.26.0000, com vistas a declara9ao de 

inconstitucionalidade do art. 26, § 2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.059, de 

18 de setembro de 2008, do art. 2°, § 2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.079, 

de 17 de dezembro de 2008, e do art. 70, § 6°, da Lei Estadual n. 13.457, de 18 de 

mar90 de 2009; dispositivos estes que tratam, respectivamente, da Participa9ao nos 

Resultados - "PR", da Bonifica9ao por Resultados - "BR" e da ajusta de custo 

devida aos Juizes e Representantes Fiscais com atua9ao perante ס Tribunal de 

Impostos e Taxas estadual - TIT. 

0s dispositivos impugnados seguem abaixo transcritos, verbis: 

"Art. 26. A Participa9ao nos Resultados - PR, instituida nos tennos do 

inciso II do artigo 1 ° desta lei complementar, constitui presta9ao pecuniaria 

eventual, desvinculada da remunera9ao do Agente Fiscal de Rendas, que a 

percebera de acordo com ס cumprimento das metas fixadas pela 

Administra9ao. 

§ 1 ° - A Participa9ao nos Resultados - PR nao integra nem se incorpora a

remunera9ao para nenhum ef eito, e nao sera considerada para calculo de

qualquer vantagem pecuniaria ou beneficio.

§ 2 ° - A Participar;iio nos Resultados - PR niio sera considerada parafins

de determinar;iio do limite a que se refere ס inciso XII do artigo 115 da 

Constituir;iio Estadual." 

"Art. 2°. A Bonifica9ao por Resultados - BR constitui, nos tennos desta lei 

complementar, presta9ao pecuruar1a eventual, desvinculada dos 

vencimentos ou salario do servidor, que a percebera de acordo com ס

cumprimento de metas fixadas pela Administra9ao. 

§ 1 ° - A Bonifica9ao por Resultados - BR nao integra nem se incorpora aos

vencimentos, salarios, proventos ou pensoes para nenhum efeito e nao sera

considerada pai·a calculo de qualquer vantagem pecuniaria ou beneficio, nao

incidindo sobre a mesma os descontos previdenciarios e de assistencia

medica.
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§ 2 ° - A Boni.ficac;lio por Resultados - BR nlio sera considerada para fins de

determinac;lio do limite a que se refere inciso XII do artigo 115 da

Constituic;lio Estadual."

"Art. 70. 0 juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e ס Representante Fiscal 

que atuem no Tribunal de Impostos e Taxas farao jus a ajuda de custo 

mensal, a titulo indenizat6rio, pelo exercicio da fun9ao. 

( ... ) § 6° - A ajuda de custo de que trata este artigo, quando percebida por 

juiz que seja servidor publico ou por Representante Fiscal, nlio sera 

considerada para fins de determinac;lio do limite a que se refere o inciso 

XII do artigo 115 da Constituic;lio Estadual." 

No caso, entendeu ס Parquet que as normas juridicas em referencia 

violariam expressamente ס art. 115, XII, da Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, 

que reproduz ס art. 37, XI, da Constitui9ao Federal, porquanto desrespeitado, pelo 

legislador local, ס teto estipendial do funcionalismo publico no Pais. 

Submetido ס feito a Corte Especial do Tribunal de Justi9a do Estado de Sao 

Paulo - "TJSP", findou julgado integralmente procedente, por maioria de votos. 

Foi declarada, portanto, a inconstitucionalidade de todos os dispositivos da 

legisla9ao estadual acima indicados, ressalvada, corretamente, "a irrepetibilidade 

dos valores recebidos de boa-fe ate a data do presente julgamento. " 

Contra a decisao colegiada, foi interposto competente Recurso 

Extraordinario, cumulado com pedido de atribui9ao de efeito suspensivo, nos 

termos do art. 102, III, "a" da Constitui9ao Federal. Este pedido foi negado, pela 

Presidencia do TJSP, em 11 de abril de 2019. 

Referido Recurso Extraordinario teve, igualmente, seguimento negado em 

13 de maio de 2019. Isto porque entendeu a Presidencia do TJSP que a posi9ao da 

Corte, ao examinar a A9ao Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-

46.2018.8.26.0000, convergiria com a orienta9ao fmnada pelo Supremo Tribunal 

Federal em leading case sobre ס tema em discussao. 

Aplicou a Presidencia do TJSP ao caso a norma do art. 1.030, inciso 1, "a", 

do CPC/2015, a saber: 

"Art. 1. 030. Recebida a petic;lio do recurso pela secretaria do tribunal, o 

recorrido sera intimado para apresentar contrarrazoes no prazo de 15 
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(quinze) dias, findo ס qual os autos sero.o conclusos ao presidente ou ao 

vice-presidente do tribunal recorrido, que devera: 

1 - negar seguirnento: 

a) a recurso extraordinario que discuta questo.o constitucional a qual ס

Suprerno Tribunal Federal nao tenha reconhecido a existencia de

repercusso.o geral ou a recurso extraordinario interposto contra ac6rd5.o

que este;a ern conforrnidade corn entendirnento do Suprerno Tribunal

Federal exarado no regirne de repercusso.o geral,·"

Com vistas a subsidiar a defesa, junto ao Supremo Tribunal Federal -

"STF", de suas pretens5es quanto a conformidade dos pagamentos de Participayaס 

nos Resultados, Bonificayaס por Resultados e ajuda de custos aos julgadores e 

Representantes Fiscais junto ao TIT, ao que disp5em ס art. 7°, XI, ס art. 37, XI, e 

 Federal, inclusive no que toca a necessidade סart. 39, § 3°, todos da Constituiya ס

de aplicayaס, ao presente caso, de mecanismos de distinguishing em face do Tema 

480 do STF, solicitaram-nos os Consulentes ס presente Parecer Juridico. 

Descrito ס contexto em que inserida a presente Consulta, de cunho 

estritamente juridico, passamos a exposiyaס sobre elementos conceituais, te6ricos 

e normativos, antes de responde-la objetivamente. 
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111 - 0 P ARECER 

1. INSTRUMENTOS DE GESTAO PREMIAL E EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA-DELIMITA<;AO DO CASO EM EXAME

A iniciativa do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, no sentido de

questionar a constitucionalidade da Participa9ao nos Resultados - "PR", paga aos 

Agentes Fiscais de Renda integrantes da Administra9ao Fazendaria local, bem 

assim da Bonifica9ao por Resultados, paga aos demais servidores do 6rgao e da 

ajuda de custo paga aos julgadores e Representantes Fiscais junto aס Tribunal de 

lmpostos e Taxas do Estado de Sao Paulo, todas essas verbas previstas em lei, 

deixam transparecer a f orte pressao fiscal por que tem passado ס Pais. 

Deveras, eventuais abusos devem ser duramente apontados pelos entes de 

controle e corrigidos com ס auxilio do Poder Judiciario nos casos em que se 

evidenciarem contrarios aס ordenamento juridico em vigor. 

E inadmissivel, nס entanto, que pagamentos licitamente feitos, em 

conformidade com a lei e com as mais elevadas diretrizes constitucionais para ס 

bom funcionamento da Administra9ao Publica - como e ס caso da eficiencia -

venham ser judicialmente questionados. 

Excetuados ס combate a privilegios odiosos e abusos no pagamento de 

auxilios estatais, entendimento diverso nao se sustenta. Isto porque redundaria na 

supressao de direitos fundamentais de servidores publicos, em retrocesso a que nao 

deve dar guarida ס Poder Judiciario. 

Eventuais crises financeiras e or9amentarias do Estado brasileiro ensejam 

cortes de gastos possiveis, a contemplar apenas aqueles que se conformem aos 

limites materiais e procedimentais cristalizados nס ordenamento juridico vigente. 

Nenhum outro e admitido. 

A demanda por redu9ao dos custos do Estado de Sao Paulo, porem, nao 

pode servir para mitigar direitos subjetivos publicos f1rmemente integrados ao 

patrimonio de servidores que, justamente por atuarem de forma diligente no 

desempenho de suas atribui9oes institucionais, fmdam por receber, em carater nao 

habitual e nos limites de op95es legislativas constitucionalmente informadas, 

pagamentos eventuais do "Estado-empregador". 
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Na lir;ao de Odete Medauar: "Pelo trabalho prestado a Administra9iio, o 

servidor recebe pagamento em dinheiro. E comum nos estatutos haver regra 

proibitiva de trabalho gratuito, salvo os casos previstos em lei." 1 Esta correto. 

Em trabalho elaborado ainda sob a egide da Constituir;ao de 1946, acerca 

dos vencimentos dos funcionarios publicos, bem destacou Pontes de Miranda que 

a gratuidade que marcou a atuar;ao destes cedeu espar;o, ao longo do tempo, a 

contraprestar;oes onerosas. Em suas palavras: 

"No passado, os vencimentos dos funcionarios publicos niio eram 

prefixados, nem regulados. Havia-os gratuitos, honorificos; havia-os ao 

falante dos Principes ou governantes. Os funcionarios publicos gratuitos 

rarearam, porque houve menor diferencia9ii,o economica das classes e 

maior diferencia9ii,o tecnica das profissoes, misteres e ocupa9oes. Ap6s 

esta epoca, veio aquela em que o servidor do Estado ja se inseriu nas 

institui9oes publicas, ja se enquadrou no aparelho do Estado, porem ainda 

nii,o se atendeu, suficientemente, a bilateralidade do ato juridico entre ele 

e o Estado, - razao pela por que se pensou em revogabilidade das 

declarar;oes de vontade sobre vencimentos e, portanto, em livre 

denunciabilidade da rela9ii,o juridica entre funcionario publico e Estado. 

( .. ) A intensidade da vida, a especializa9iio dos servir;os publicos 

administrativos, a necessidade de ser dedicada inteiramente ao servi90 

publico toda a atividade do funcionario publico e a vantagem moral de niio 

ser dependente de outrem foram determinando a absorr;iio do funcionario 

pelo quadro estatal de servi90s. Dai a inserr;iio dos funcionarios, por 

classes e coeficientes, nos orr;amentos dos Estados, Provincias, Estados

membros e Municipios."2

Tanto foi juridicizado ס tema dos pagamentos em dinheiro devidos aos 

funcionarios publicos, como garantia constitucional a que fazem jus, que os 

subsidios de algumas classes desses funcionarios restaram dotados, na atualidade, 

de eficacia vinculante para toda a federar;ao brasileira. E ס que ocorre ס valor dos 

1 MEDAUAR, Odete. DireitoAdministrativoModerno. 12. ed. SP: RT, 2008, p. 128. 

2 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cava\canti. Funcionario Publico. Jn: DI PIETRO,
Maria Sylvia Zane\la di; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Doutrinas Essenciais - Direito 
Administrativo. Sao Paulo: RT, Vol. VII, p. 174-175. 
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subsidios mensalmente recebidos pelos Ministros do STF, como se vera adiante, 

quando do exame das sucessivas mutayסes constitucionais sobre ס tema. 

A tecnica e recente. E mais recente ainda e a estipulayaס de limites do gasto 

publico a titulo remunerat6rio do funcionalismo no Pais. Ha que se considerar, 

todavia, maior espayס de liberdade para סpyסes legislativas quanto ao pagamento, 

em carater eventual, de verbas que nao constituem remunerayaס. 

Eis ס caso daParticipa9fio nos Resultados e da Bonifica9fio por Resultados, 

devidas, respectivamente, aos Agentes Fiscais de Rendas e aos demais integrantes 

da Administra<;aס Fazendaria do Estado de Sao Paulo, desde que satisfeitas as 

condi<;סes de performance institucional previstas ex ante. Tudo a estimular ס 

desempenho eficiente da importante funyaס publica que lhes foi confiada. 

De igual modo, a ajuda de custo paga aos julgadores e Representantes 

Fiscais, com atuayaס junto ao TIT, em carater transit6rio, como forma de estimular 

a presenya deles em sessoes de julgamento e, tambem, de indenizar os 6nus e 

encargos que estes suportam, em razao do exercicio de atividades extraordinarias, 

afigura-se um jetom, despido de natureza remunerat6ria. 

E bem verdade que a escassez permeia a problematica central a que se volta 

a Economia e, por conseguinte, a regulayaס do uso do patrimonio estatal. Por esta 

razao, as politicas e escolhas publicas deverao, caso a caso, obter ס maior proveito 

ou beneficio, a partir dos recursos disponiveis, os quais sao fixos em termos 

quantitativos, a despeito dos custos crescentes do Estado.3 A este equilibrio se 

volta, precisamente, ס paradigma da eficiencia, que deve motivar nao s6 as 

decisoes tomadas em ambito privado. 

Defendendo a necessidade de compatibilizar legalidade e eficiencia, para 

fins da escorreita ayaס publica, assirn se manifestou Odete Medauar, verbis: 

"Agora a eficiencia e principio que norteia toda a atua9fio da 

Administra9fio Publica. 0 vocabulo liga-se a ideia de a9fio, para produzir 

resultado de modo rapido e preciso. Associado a Administra9ao Publica, o 

principio da eficiencia determina que a Administrac;iio deve agir, de modo 

3 Sobre ס tema: MA TTOS, En\isson; TERRA, Rafael. Conceitos sobre eficiencia. In: 
RODOPOULOS, Fabiana et. a\. (Orgs.). Avalia9iio da qualidade do gasto publico e mensura9iio 
da eficiencia. Brasilia: Tesouro Nacional, 2015, p. 211 e ss. 
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ro.pido e preciso, para produzir resultados que satisfar;am as necessidades 

da popular;fi.o. 4יי 

No mesmo sentido, as ilust1·ativas palavras de Alexandre Santos de Aragao: 

"Na busca da realizar;fi.o dos fins ultimos da lei, ס Direito (e, sobretudo, ס 

seu aplicador), para ser eficiente, deve buscar compreender os c6digos do 

sistema social regulado, buscando, atraves da permeabilizar;fi.o das 

fronteiras do subsistema juridico com os demais subsistemas sociais, em 

especial ס econ6mico, ס acoplamento de suas respectivas l6gicas, a fim de 

que as finalidades legais nfi.o sejam realizadas apenas no 'Dio.rio Oficial ', 

mas tambem na realidade pro.tica do setor regulado."5

Com vistas a implementar ס principio da eficiencia em ambito estatal, 

reconhecem Enlisson Mattos e Rafael Terra que "iniciativas tem sido adotadas em 

todo ס mundo no sentido de tornar mais eficiente a administrar;fi.o publica." E 

continuam: "Para isto os governos tem elaborado mecanismos de incentivo a 

produr;fi.o eficiente de bens e servir;os. " Dentre eles, "para incentivar ס esforr;o 

dos servidores, pode-se recorrer a um sistema de pagamento por merito baseado 

em indicadores de produtividade."6

Sobre esses indicadores de desempenho, representativos de uma "proxy 

para determinado objetivo do poder publicoיי, assim esclarecem os autores: 

"A elaborar;fi.o de indicadores de desempenho do setor publico e crucial 

para ס monitoramento das atividades, para a mensurar;fi.o do bem-estar 

social e para a determinar;fi.o de eficiencia no setor publico, tanto do ponto 

de vista tecnico quanto social. Em especial, os indicadores de desempenho 

do setor publico permitem calcular a eficiencia da despesa publica, em que 

4 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. SP: RT, 2008, p. 128. 

s ARAGAO, Alexandre Santos de. Eficiencia (no Direito Administrativo). ln: TORRES, 
Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (orgs.). Dicionario de 
principiosjuridicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 393-399, p. 396. 

6 MA TTOS, Enlisson; TERRA, Rafael. Conceitos sobre eficiencia. Jn: RODOPOULOS, 
Fabiana et. al. (Orgs.). Avaliar;ao da qualidade do gasto publico e mensurar;iio da eficiencia. 
Brasflia: Tesouro Nacional, 2015, p. 227. 
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o indicador representa ס produto, e a despesa, o insumo da fun90.o de

produ90.o."7

Neste contexto de gestao publica premial, sao criadas verbas para 

privilegiar, em carater no.o habitual, os servidores publicos que atendem, em suas 

respectivas atuayסes institucionais, aos indicadores de desempenho previamente 

estipulados pelo ente a que vinculados. 

Por certo, tanto a estipulayaס dessas verbas a serem despendidas pelo 

Estado, bem como os criterios que orientam ס dispendio deverao advir de lei, ante 

a clara imposiyaס, dentre outros, dos arts. 3 7, 165 e 167 da CF e do art. 16 da Lei 

Complementar n. 101/2000. 

A demanda por eficiencia administrativa nao e nova. A Emenda 

Constitucional n. 19/1998, que positivou este principio no plano constitucional, ao 

alterar a redayaס do art. 37 da Constituiyaס de 1988, sucedeu as reformas da 

Administrayaס Publica, iniciadas com ס Decreto-lei n. 200/1967. 

Este diploma, abandonando a nסyaס estanque de burocracia, buscou dotar 

os entes que integram direta ou indiretamente as estruturas do Estado brasileiro de 

principios racionais que possibilitassem ס planejamento e a gestao סr(yamentaria, a 

descentralizayaס e a coordenayaס das atividades administrativas, bem assim ס 

controle de resultados do agir estatal. 8 Confira-se: 

"Art. 6° As atividades da Administra90.o Federal obedeceriio aos seguintes 

principios fundamentais: 

1 - Planejamento. 

11 - Coordena9iio. 

111 - Descentraliza9iio. 

lV - Delega9iio de Competencia. 

V - Controle. " 

7 MA TTOS, Enlisson; TERRA, Rafael. Conceitos sobre eficiencia. In: RODOPOULOS, 
Fabiana et. al. (Orgs.). Avalia9iio da qualidade do gasto publico e mensura9iio da eficiencia. 
Brasilia: Tesouro Nacional, 2015, p. 228. 

8 CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. A Lei de Responsabilidade Fiscal como fator 
determinante para a consolida�ao do sistema de controle iתtemo: defini�ao do entendimento da 
separa�ao de Poderes e ס princfpio da eficiencia no modelo gerencial de Estado. Belo Horizonte, 
lnteresse Publico, ano 12, n. 62,jul./ago., 2010, p. 271. 
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"Art. 7° A ar;ao governamental obedecera a planejamento que vise a 

promover ס desenvolvimento econ6mico-social do Pais e a seguranr;a 

nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma 

do Titulo 111, e compreendera a elaborar;ao e atualizar;ao dos seguintes 

instrumentos basicos: ( .. )." 

"Art. 8 ° As atividades da Administrar;ao Federal e, especialmente, a 

execur;ao dos planos e programas de governo, serao objeto de permanente 

coordenar;ao." 

"Art. 10. A execur;ao das atividades da Administrar;ao Federal devera ser 

amplamente descentralizada." 

Acerca da presen9a do principio da eficiencia no funbito do Decreto-Lei n. 

200/1967 1 assim se manifestou Alexandre Santos de Aragao, verbis: 

"A eficiencia nao pode ser entendida apenas como maximizar;ao do lucro, 

mas sim como um melhor exercicio das missoes de interesse coletivo que 

incumbe ao Estado, que deve obter a maior realizar;ao pratica possivel das 

finalidades do ordenamento juridico, com os menores 6nus possiveis, tanto 

para ס pr6prio Estado, especialmente de indole financeira, como para a 

liberdade dos cidadaos. "9 

Neste sentido, sustenta ס autor que as normas devem ser aplicadas da 

maneira mais eficiente ou, ao menos, de uma maneira "razoavelmente eficiente" 

de realiza9ao dos objetivos fixados pelo ordenamento juridico. E, para tanto, 

afirma a necessidade de interpreta9ao teleol6gica, em verdadeiro controle do gasto 

publico por fmalidade. 

Nao se olvide, ademais, que, antes mesmo da Emenda Constitucional n. 

 principio da eficiencia administrativa ja se encontrava presente na ס ,19/1998

reda9ao original do texto constitucional vigente. Foi tomado pelo Poder 

Constituinte Originario, por exemplo, como criterio das atividades de controle 

intemo dos Poderes do Estado brasileiro, a saber: 

"Art. 7 4. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de 

forma integrada, sistema de controle interno com afinalidade de: ( .. ) 

9 ARAGA.O, Alexandre Santos de. 0 principio da eficiencia. Rio de Janeiro: Renovar
FGV, Revista de Direito Administrativo, n. 237, jul./set., 2004, p. 1. 
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11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 

eficiencia, da gestci.o or9amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgci.os e 

entidades da administra9ci.o federal, bem como da aplica9ci.o de recursos 

publicos por entidades de direito privado;" 

Consoante aduziu Alexandre de Moraes, ס principio da eficiencia impoe, a 

Administrayaס Publica direta e indireta e aos seus respectivos agentes, a 

persecuyaס do bem comum, por meio do exercicio de suas competencias de forma 

imparcial, neutra, transparente, paנ.iicipativa, eficaz, sem burocracia e sempre em 

busca da qualidade, primando pela adסyaס de criterios legais e morais necessarios 

para a melhor utiliza9ci.o possivel dos recursos publicos, de maneira a evitar 

desperdicios e garantir uma maior rentabilidade social. 10

0 exame da higidez juridicas dos pagamentos a titulo de Participayaס nos 

Resulta�os e Bonificayaס por Resultados, posto sob ס crivo do Poder Judiciario, 

jamais poderia silenciar acerca da eficacia do mencionado art. 37 da CF que, de 

forma pioneira, em visivel reforma do Estado, positivou a submissao da 

Administrayaס Publica direta, indireta e fundacional, em todo ס seu agir, ao 

mencionado principio da eficiencia. 

Ao caso, nao bastam os classicos princ1p10s informadores do Direito 

Administrativo, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Nas palavras de Carlos Pinto Coelho Motta, verbis: 

"E extremamente importante estar grifada no mandamento constitucional, 

com firmeza e realismo, a total vincula9ci.o da Administra9ci.o aos principios 

fundamentais do Direito Administrativo. Uma das principais 

consequencias sera o afastamento do cunho autoritario que tem marcado 

este ramo do direito publico. Sci.o principios elementares, mas ate entci.o 

totalmente desprezados. ( .. ) 

0 art. 37 representa, portanto, nci.o apenas uma inova9ci.o, como ס sinal 

concreto de um novo tempo nas rela9oes entre ס cidadci.o e a 

administra9ao." 11

 do Brasil interpretada e legisla9iio סo Cf. MORAES, Alexandre de. Constitui9iiו
cסnstituciסnal. 6. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006, p. 822. 

11 Cf. MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Servidor Publico na Constituiyaס Federal. Sao 
Paulo: RT, Revista de Direito Publico, n. 94, ano 23, abr./jun., 1990, p. 67-68. 
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Este "novo tempo nas relay5es entre ס cidadao e a administrayao", 

especialmente ap6s a ediyaס da Emenda Constitucional n. 19/1998 12, e pautado na 

eficiencia da atuayaס administrativa. 

Esta-se diante de verdadeira "Administra9ao de resultado". 

Nao e outra a leitura da Exposi9ao de Motivos Interministerial n. 49, de 18 

de agosto de 1995, de onde se extraem as raz5es que conduziram ס Poder 

Constituinte Reformador a muta9ao constitucional sob referencia. Veja-se: 

"Para este Govemo, a reforma administrativa e componente indissociavel 

do conjunto das mudan9as constitucionais que esta propondo a sociedade. 

Sao mudan9as que conduzirao a restrutura9ao do Estado e a redefini9ao do 

seu papel e da sua forma de atua9ao, para que se possa alcanyar um 

equacionamento consistente e duradouro da crise. 

0 revigoramento da capacidade de gestao, de formula9ao e de 

implementa9ao de politicas nos aparatos estatais sera determinante para a 

retomada do desenvolvimento economico e o atendirnento as demandas da 

cidadania por um servi90 publico de melhor qualidade. Alem disso, ס 

aumento da eficiencia do aparelho do Estado e essencial para a supera9ao 

defmitiva da crise fiscal. ( ... ) 

No dificil contexto do retomo a democracia, que em nosso pais foi 

simultaneo a crise financeira do Estado, a Constituiyaס de 1988 corporificou 

uma concep9ao de administrayaס publica verticalizada, hierarquica, rigida, 

que favoreceu a prolifera9ao de controles muitas vezes desnecessarios. 

Cumpre agora, reavaliar algumas das סpy5es e modelos adotados, 

assimilando novos conceitos que reorientem a a9ii.o estatal em dire9ii.o a 

eficiencia e a qualidade dos servi9os prestados ao cidadii.o. ( ... ) 

Coerente com estes prop6sitos, Sr. Presidente, acreditamos que as emendas 

constitucionais ora apresentadas venham a contribuir decisivamente para ס 

revigoramento da administrayaס publica, com impactos positivos sobre ס 

conjunto da a9ao govemamental e sobre a sociedade. Como resultados 

esperados da reforma administrativa, vale destacar ס seguinte: 

12 A expressao foi tomada por emprestimo de Alexandre de Aragao (0 principio da 
eficiencia. RJ: Renovar-FGV, Revista de Direito Administrativo, n. 237, jul./set., 2004, p. 2). 
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- incorporar a dimensiio da eficiencia na administra9iio publica: ס

aparelho de Estado devera se revelar apto a gerar mais beneficios, na

forrna de presta9iio de servi9os a sociedade, com os recursos disponiveis,

ern respeito ao cidadiio contribuinte; ( ... )

Em rela9ao ao servidor publico, nao se intenciona penaliza-lo ou suprimir 

direitos mas atualizar dispositivos legais, remoer excessos e, sobretudo, 

propiciar condi95es a introdu9ao de novas formas de gestao que valorizem 

a sua profissionaliza9ao. Nesse sentido, ressalta-se os seguintes resultados 

esperados: ( .. ) 

- rnelhorar as condi9oes de trabalho: as flexibiliza9oes introduzidas

propiciarao a assirnila9iio de novos metodos e tecnicas de gestao, criando

condi9oes para substancial melhoria dos padroes gerenciais no servi90

publico, beneficiando os pr6prios servidores."

Neste esfor90 publico de demover as bases da excessiva verticaliza9ao, 

hierarquiza9ao e rigidez que contribufram para a ineficiencia da burocracia estatal 

no Pais, as medidas aportadas pelo Poder Constituinte Reformador foram precisas 

ao tratar dos pagamentos devidos aos servidores publicos, a tftulo de remuneras;ao. 

Para tanto, estipulou-se teto de pagamentos habituais aos servidores ativos, 

isto e, a titulo de remuneras;ao, e tambem aqueles inativos. Ademais, fixou-se que 

estes pagamentos de cunho remunerat6rio deveriam estar previstos em lei, verbis: 

"Em rela9ii.o a politica remunerat6ria, foi acrescentado aos principios 

aplicaveis a administra9ao publica dispositivo relativo a obrigatoriedade 

de aprova9ao, rnediante projeto de lei especifico, de qualquer modalidade 

de reajuste, aumento ou concessiio de vantagens aos servidores. A medida 

irnpossibilitara a concessao de vantagens pela via de resolu9oes 

administrativas, conferindo maior transpaז·encia e uniformidade de 

procedimentos no tratamento das remunera9oes no setor publico. 

A aplica9ao dos tetos de remunera9ii.o dos servidores publicos previstos no 

atual texto constitucional passa a alcan9ar, de forma mandat6ria, os 

inativos. E proposta disposi9ao transit6ria que enquadra os proventos e 

pensoes aos limites de remunera9ao aplicados aos servidores ativos. Sera 

viabilizada, dessa forma, a imediata reversiio de inurneras e onerosas 

situa9oes de percep9ao de remunera9ao acima do texto constitucional. " 
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De pronto, verifica-se que ס Constituinte Reformador, a epoca da Emenda 

Constitucional n. 19/1998, conferiu maior rigor aos pagamentos habituais feitos 

aos servidores publicos; deixou margem para op9oes legislativas variadas, no 

entanto, para fins de pagamentos de verbas eventuais, caso da Participa9ao nos 

Resultados, devida aos Agentes Fiscais de Rendas da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Sao Paulo, bem assim da Bonifica9ao por Resultados, paga a demais 

servidores do 6rgao. 

Bastara que essas op9oes se revelem constitucionalmente conformes a

mencionada diretriz de eficiencia, para alem de lastreadas em legalidade, por 

imposi9ao do art. 7°, XI, conjugado ao do art. 39, 3°, da Constitui9ao de 1988. 

Nisto, ha flexibilidade de modelagens juridico-institucionais caras a demanda pela 

implementa9ao de um modelo de "Administra9ao Gerencial" e eficiente no Pais. 

Sobre ס tema, a li9ao de Rodrigo Pironti Aguirre de Castro, verbis: 

"E a gestii.ס administrativa gerencial, pסis, um modelo que verifica sim סs 

meiסs, mas se preocupa precipuamente cסm a realiza9ii.o dos resultados, 

do alcance primeirס do bem comum, da realiza9ii.o do interesse publicס, da 

maxima eficiencia do ato administrativס, em סutras palavras, da efetiva9ii.o 

da justi9a social por meio de uma gestii.o eficiente." 13

Referidos pagamentos de Participa9ao nos Resultados e de Bonifica9ao por 

Resultados, na eventualidade de serem alcan9adas metas de performance 

fazendaria no Estado de Sao Paulo, como se vera, atende a eficiencia 

administrativa, preconizada pelo art. 3° da Emenda Constitucional n. 19/1998. 

Estas ferramentas, ciosas dos objetivos da Reforma Administrativa, 

formalmente iniciada na decada de 1990, criam uma "Administra9ii.o por 

objetivos" 14
; de eficiencia arrecadat6ria, dos quais nao podem descurar os Fiscais 

de Rendas do Estado de Sao Paulo e demais servidores da Administra9ao 

Fazendaria, dentre outros 6rgaos estrategicos, como se vera. 

13 CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. A Lei de Responsabilidade Fiscal como fator
detemרinante para a consolidayaס do sistema de contro\e intemo: definiyaס do entendimento da 
separayaס de Poderes e ס principio da eficiencia no modelo gerencial de Estado. Belo Horizonte, 
lnteresse Publico, ano 12, n. 62,jul./ago., 2010, p. 274. 

14 MOREIRA, Joao Batista Gomes. Administrayaס Tributaria do modelo burocratico ao 
modelo gerencial: aspectos juridicos - Emenda Constitucional n. 19/1998. Belo Horizonte, 
Revista da ABDT, ano IV, n. 8, jan./fev., 2001, p. 147. 
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Mantidas pelo Supremo Tribunal Federal as decisoes do Tribunal de Justii;a 

do Estado de Sao Paulo pela inconstitucionalidade do art. 26, § 2°, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.059, de 18 de setembro de 2008, que trata da 

Participai;ao nos Resultados, bem assim do art. 2°, § 2°, da Lei Complementar 

Estadual n. 1.079, de 17 de dezembro de 2008, que trata da Bonificai;ao por 

Resultados, aqui examinadas, restara cristalizado verdadeiro retrocesso na 

estruturai;ao da Administrai;ao Fazendaria local. 

Com efeito, os institutos em tela, dentre outras medidas, concorrem para a 

efetiva transii;ao, de uma Administrai;ao Fazendaria burocratica, dita tradicional, 

a qual e formalista e da enfase ao controle ex ante de processos 15 , para uma 

Administrai;ao Fazendaria gerencial. Esta ultima, como visto, tem por escopo a 

eficiencia dos servii;os publicos, a partir de criterios de custo e beneficio e de 

estimulos positivos aos funcionarios publicos que bem desempenham as funi;oes 

de Estado que lhes foram institucionalmente confiadas. E, indubitavelmente, ס 

caso Participai;ao nos Resultados e da Bonificai;ao por Resultados. 

2. CONTORNOS LEGISLATIVOS DA PARTICIPA(:AO NOS 
RESULTADOS E DA BONIFICA(:AO POR RESULTADOS PAGAS

PELO ESTADO DE sג.o PAULO 

Por meio da Ai;ao Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-

 Procurador-Geral de Justii;a do Estado de Sao Paulo pleiteia ס ,46.2018.8.26.0000

judicialmente a declarai;ao de inconstitucionalidade do art. 26, § 2°, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.059, de 18 de setembro de 2008, e do art. 2°, § 2°, da 

Lei Complementar Estadual n. 1.079, de 17 de dezembro de 2008, os quais convem 

novamente transcrever: 

"Art. 1 °. Ficam instituidos para os ocupantes do cargo de Agente Fiscal de 

Rendas, na forma desta lei complementar: 

( ... ) 11 - a Participai;ao nos Resultados - PR." 

"Art. 26. A Participa9ao nos Resultados - PR, instituida nos termos do 

inciso ll do artigo 1 ° desta lei complementar, constitui prestai;ao pecuniaria 

eventual, desvinculada da remunerai;ao do Agente Fiscal de Rendas, que a 

15 Cf. PRESIDENCIA DA REPUBLICA. Plano diretor da reforma do aparelho do 
Estado. Brasilia: 1995, p. 54. 
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percebera de acordo com o cumprimento das metas fixadas pela 

Administra9ao. 

§ 1 ° - A Participa9ao nos Resultados - PR nao integra nem se incorpora a

remunera9ao para nenhum efeito, e nao sera considerada para calculo de

qualquer vantagem pecuniaria ou beneficio.

§ 2° - A Participa9ii.o nos Resultados - PR nii.o sera considerada parafins

de determina9ii.o do limite a que se refere ס inciso XII do artigo 115 da 

Constitui9cio Estadual." 

"Art. 2°. A Bonifica9ao por Resultados - BR constitui, nos termos desta lei 

complementar, presta9ao pecuniaria eventual, desvinculada dos 

vencimentos ou salario do servidor, que a percebera de acordo com ס 

cumprimento de metas fixadas pela Administra9ao. 

§ 1 ° - A Bonifica9ao por Resultados - BR nao integra nem se incorpora aos

vencimentos, salarios, proventos ou pensoes para nenhum efeito e nao sera

considerada para calculo de qualquer vantagem pecuniaria ou beneficio, nao

incidindo sobre a mesma os descontos previdenciarios e de assistencia

medica.

§ 2° -A Bonifica9ii.o por Resultados - BR ncio sera considerada parafins de

determina9iio do limite a que se refere inciso XII do artigo 115 da 

Constitui9cio Estadual." 

Como aduziu ס pr6prio legislador paulista, a Participa9ao nos Resultados, 

devida aos Agentes Fiscais de Rendas, e tao somente a esta categoria, nao ostenta 

carater remunerat6rio. 

Identica conclusao se empresta a verba consignada no art. 2°, § 2°, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.079/2008, paga aos integrantes da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Sao Paulo, da Secretaria de Economia e Planejamento e das 

autarquias a elas vinculadas. 

Eis porque ס seu pagamento, corretamente, nao restou vinculado ao teto 

remunerat6rio do XII do artigo 115 da Constitui9ao Estadual: 
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"Art. 115. Para a organizai;ao da administrai;ao publica direta e indireta, inclusive as 

funda95es instituidas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, e obrigat6rio ס

cumprimento das seguintes normas: 

De 18 setembro de 2008 ate a Emenda A partir da Emenda Constitucional n° 46, 

Constitucional n° 46, de 8 de junho de de 8 dejunho de 2018: 

2018: 

XII - em conformidade com ס artigo 37, XII - para efeitos do disposto no § 12 do 

XI, da Constitui9ao Federal, a remunerai;ao artigo 37 da Constitui9ao Federal, fica 

e ס subsidio dos ocupantes de cargos, fixado como limite unico da remunerai;ao, 

funi;5es e empregos publicos da subsidio, proventos, pensoes ou outra 

administrai;ao direta, autarquica e especie remunerat6ria, no funbito do 

fundacional, os proventos, pens5es ou Estado de Sao Paulo e seus municipios, 

outra especie remunerat6ria, percebidos abrangendo os Poderes Judiciario, 

cumulativamente ou nao, incluidas as Legislativos e Executivos, ס Ministerio 

vantagens pessoais ou de qualquer outra Publico, a Defensoria Publica e os 

natureza, nao poderao exceder o subsidio Tribunais de Contas, ס valor do subsidio 

mensal do Govemador no ambito do Poder mensal dos Desembargadores do Tribunal 

Executivo, o subsidio dos Deputados de Justii;a deste Estado, nao se aplicando ס 

Estaduais no funbito do Poder Legislativo e disposto neste inciso aos subsidios dos 

 ;subsidio dos Desembargadores do Deputados Estaduais e Vereadores ס

Tribunal de Justii;a, limitado a noventa 

inteiros e vinte e cinco centesimos por 

cento do subsidio mensal, em especie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

ambito do Poder Judiciario, aplicavel este 

limite aos membros do Ministerio Publico, 

aos Procuradores e aos Defensores 

Publicos; 

Deveras, seja em sua reda9ao vigente a epoca da instituii;ao em lei da 

Participai;ao nos Resultados ou da Bonifica9ao por Resultados, seja em sua 

redai;ao atual, a enumerai;ao aberta de verbas consignadas no XII do artigo 115 da 

Constituii;ao estadual apenas contempla pagamentos de cariz remunerat6rio. 

A expressao "outra especie remunerat6ria ", ao lado de "remunerai;ao", 

"subsfdio", "proventos" e "pens5es" nao deixa qualquer margem para duvidas. 
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Nestes termos, nenhum reproche merece a סpyaס legislativa de manter ס 

pagamento da Participayaס nos Resultados ou de Bonificayaס por Resultados, feito 

sempre em carater eventual, porquanto sujeito a condiyסes, alheado ao teto 

daqueles outros pagamentos habituais aos servidores publicos lato sensu. 

Apenas estes ultimos, em razao da habitualidade que lhes marca, constituem 

juridicamente remunerayaס. Sob pena de interpretayaס extensiva, vedada pelo 

principio da legalidade, nenhum alargamento do conceito de "remunerayaס", era 

facultado ao Poder Judiciario do Estado de Sao Paulo. 

Enquanto norma restritiva de direitos, ס teto estipendial apenas contempla 

interpretayaס igualmente restrita. 

Em perfeita coerencia normativa, por expressa disposiyaס art. 26, § 1 °, da 

Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008, tamanha a eventualidade com que 

ocorrem, porquanto dependem "do cumprimento das metas fixadas pela 

Administra9ao" (art. 26, caput), bem se ve que os pagamentos: 

A uma, sao desvinculados da remunerayaס dos Agentes Fiscais de Rendas; 

A duas, nao integram ס conceito de remunerayaס; 

A tres, nao se incorporam a remunerayaס para qualquer efeito; 

A quatro, nao repercutem sobre ס calculo de qualquer beneficio ou 

vantagem pecuniaria devidos a classe de servidores em tela. 

Na mesma ordem de ideias, as normas dos arts. 2° e 3° da Lei Complementar 

Estadual n. 1.079/2008, ao estruturar os pagamentos de Bonificayaס por 

Resultados. Veja-se: 

"Art. 2°. A Bonifica9ao por Resultados - BR constitui, nos termos desta lei 

complementar, prestacao pecuniaria eventual, desvinculada dos 

vencimentos ou salario do servidor, que a percebera de acordo com o 

cumprimento de metas fixadas pela Administracao. 

§ 1 ° - A Bonifica9ao por Resultados - BR nao integra nem se incorpora aos

vencimentos, salarios, proventos ou pensoes para nenhum efeito e nao sera

considerada para calculo de qualquer vantagem pecuniaria ou beneficio,

nao incidindo sobre a mesma os descontos previdenciarios e de assistencia

medica.

§ 2° -A Bonifica9ao por Resultados -BR nao sera considerada parafins de
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determinar;fio do limite a que se refere inciso XII do artigo 115 da 

Constituir;iio Estadual. "

"Art. 3 °. A Bonificar;iio por Resultados - BR sera paga na proporr:;fio direta 

do cumprimento das metas definidas para a unidade administrativa onde ס

servidor estiver desempenhando suas funr:;oes, observados os artigos 8� 9°

e 10 desta lei complementar. 

§ 1 ° - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, as unidades

administrativas seriio submetidas a avaliar;iio destinada a apurar os

resultados obtidos em cada periodo, de acordo com os indicadores

referidos nos artigos 4 ° a 7° desta lei complementar.

§ 2° 

- As metas a seremfixadas deverfio evoluir positivamente em relar;fio 

aos mesmos indicadores do periodo imediatamente anterior ao de sua 

definir;fio, excluidas alterar;oes de ordem conjuntural que independam da 

ar;iio do Estado, na forma a ser disciplinada em resolur:;fio conjunta dos 

Secretarios da Fazenda e de Economia e Planejamento, e portaria dos 

dirigentes das entidades vinculadas. 

§ 3 ° - A Bonificar:;fio por Resultados - BR podera ser implantada de forma

gradativa e setorialmente."

De se ver, esses pagamentos, de cunho premial, eventual e, portanto, nao 

remunerat6rios, tambem nao se enquadrem no teto constitucional local, voltado 

precisamente a evitar privilegios odiosos, a titulo de remunera9ao. Nada alem. 

Esta-se diante de limite que nao comporta flexibilizavסes, sob pena de restar 

enfraquecida a pr6pria for9a estruturante da Constituivaס do Estado de Sao Paulo, 

em linha com a Constituivaס Federal, que, para alem de nao autorizar exegese 

ampliativa de seus conceitos, especialmente a partir da Emenda Constitucional n. 

19/1998, reclama resultados interpretativos ciosos da eficiencia de deve pautar a 

atuavaס da Administra9ao Fazendaria. 

0 merito administrativo, que motivou a op9ao do legislador paulista, ao 

editar ס art. 1 °, 11, e ס art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008, com 

disposi9ao em tudo analoga na Lei Complementar Estadual n. 1.079/2008 fic 

claro nas lnformayסes prestadas, pelo Govemador do Estado de Sao Paulo, em 21 

de maio de 2018, nos autos da Avaס Direta de lnconstitucionalidade n. 2042880-

46.2018.8.26.0000, verbis: 
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"A institui9cio da 'Participa9cio nos Resultados - P R' e da 'Bonifica9cio por 

Resultados - BR' insere-se em uma politica ampla de gestcio de pessoal 

vigente no Estado ha uma decada, tendo por escopo ס alinhamento da 

atuaccio dos servidores a persecuccio de resultados almejados pela 

Administraccio, fixados e quantificados em indicadores e metas 

estabelecidos na forma prevista nas respectivas normas de regencia." 

Constituem os institutos da Participa9cio nos Resultados e da Bonifica9cio 

por Resultados pratica de "Administrai;ao por objetivos", como dito acima, 

consentanea com ס principio constitucional da eficiencia que, como foi exposto 

pelo Governador do Estado de Sao Paulo, verbis: 

"( .. ) recomenda a ado9cio de praticas de gestcio que contemplem a 

defini9cio de metas e estimulos para realiza-las, assim como a avalia9cio 

peri6dica da qualidade dos servi9os publicos e do desempenho dos 

servidores, visando a obten9cio dos melhores resultados suscetiveis de 

serem produzidos com ס uso racional dos recursos disponiveis. "

A Participai;ao nos Resultados dos fiscais paulistas nao se constitui como 

especie de remunera9cio, na medida que nao e paga em funi;ao do tempo em que 

os Agentes Fiscais de Rendas estao efetivamente trabalhando ou, apenas, a 

disposii;ao da Administrai;ao Fazendaria Estadual, no curso das 40 horas minimas 

de carga horaria de trabalho semanal, a que estao legalmente sujeitos, verbis: 

LC, 1.059/2008, "Art. 4°. 0 Agente Fiscal de Rendas sujeita-se a presta9cio 

de, no minimo, 40 (quarenta) horas e, no maximo, 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais de trabalho, bem assim, quando estabelecido, ao sistema 

de rodizio de periodos diurnos e noturnos, facultada a compensa9cio de 

horarios. 

Paragrafo unico. 0 comparecimento ao trabalho sera obrigat6rio aos 

sabados, domingos e feriados, quando houver escala de servi90, garantido 

 ".descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas ס

Diversamente, ס pagamento eventual de Participai;ao nos Resultados e de 

Bonificai;ao por Resultados fica a depender do alcance global de metas fixadas 

pela Administrai;ao Fazendaria em dado exercicio. Pode mesmo nao ocorrer, a 

exemplo do que recentemente passou com a primeira verba em tela no exercicio 

de 2016, tamanha a crise fiscal instalada no Pais. 

Avenida Angel.ica, n° 2346, Cj. 111, Hlgien6polis. Sao Paulo - SP. 01228-200 

Tel./f<'ax (011) 3122-2100. E-mail: htt@usp.br 

21 



HELENO TA VEIRA TDRRES 

Professor Titular de Direito Financeiro e Livre-Docente de Direito Tribut:irio do Departanוento de Direito 
Economico, Financeiro e Tributario da Faculdade de Direito da Universidade de Siio Paulo - USP 

ADVOGADO 

No exercfcio em destaque, nos termos da Resolu9ao SF n. 33/2017, o valor 
do Indice de Cumprimento de Metas das Unidades da Administra9ao Tributaria -
ICAT correspondeu a 0,00%. Veja-se: 

"Art. 1 °. 0 valor do f ndice de Cumprimento de Metas das Unidades da 
Administra9ii.o Tributaria - lCAT, relativo a Participa- 9ii.o nos Resultados 
-PR do periodo de avalia9ii.o anual encerrado em 31-12-2016, corresponde
a 0, 00%, sendo sua apura9ii.o consubstanciada na nota tecnica anexa a esta
resolu9ii.o."

Apenas quando satisfeitos os objetivos almejados pela Administra9ao 
Fazendaria, quantificados com recurso a indicadores identificados ex ante, e que 
se podera falar em direito subjetivo publico dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado a percep9ao dos pagamentos como Participa9ao nos Resultados. 

0 mesmo se verifica para fms de pagamento de Bonifica9ii.o por Resultados, 
cujos criterios de pagamento foram exaustivamente fixados, pelo legislador, na Lei 
Complementar n. 1.079/2008, a saber: 

"Art. 4°. Parafins de determina9iio da Bonifica9iio por Resultados - BR, a 
que se refere esta lei complementar, considera-se: 

1 - indicador: 

a) global: indice utilizado para definir e medir ס desempenho da Secretaria
da Fazenda, da Secretaria de Economia e Planejamento e das autarquias
vinculadas,·
b) especifico: indice utilizado para definir e medir ס desempenho de uma
ou mais unidades administrativas;

11 - meta: valor a ser alcan9ado em cada um dos indicadores, globais ou 
especificos, em determinado periodo de tempo,· 

111 - indice de cumprimento de metas: a rela9iio percentual estabelecida 
entre ס valor efetivamente alcan9ado no processo de avaliar;ii.o e a meta 
fixada,· 
lV - indice agregado de cumprimento de metas: a consolida9ii.o dos indices 
de que trata ס inciso 111 deste artigo, conforme criterios a serem 
estabelecidos por comissiio intersecretarial, na forma do artigo 6° desta lei 
complementar, podendo ser adotados pesos diferentes para as diversas 
metas; ( ... )"
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"Art. 5°. A avalia9iio a que se refere 1 § ס ° do artigo 3 ° desta lei 

complementar sera realizada com base em indicadores que deverao refletir 

a eficiencia no uso de insumos, a adequa9ao dos servi9os prestados a 

padroes de qualidade e a mensura9iio do seu impacto para ס cidadiio. 

Paragז·afo unico - Os indicadores de que trata ס caput deste artigo seriio 

definidos para periodos determinados, observados os seguintes criterios: 

1 - alinhamento com os objetivos estrategicos das Secretarias da Fazenda 

e da Secretaria de Economia e Planejamento; 

2 - comparabilidade ao longo do tempo e entre os 6rgo.os envolvidos; 

3 - facil compreensao e mensura9ii.o; 

4 - apura90.o mediante informa98es preexistentes, de amplo uso; 

5 - publicidade e transparencia na apura9ao." 

"Art. 6°. Os indicadores globais, seus criterios de apura9iio, avalia95.o e 

respectivas metas sera.o definidos por resolu95.o conjunta dos Secretarios 

da Casa Civil e de Gesta.o Publica, mediante proposta conjunta dos 

Secretarios da Fazenda e de Economia e Planejamento. 

Paragrafo unico - Os indicadores globais e metas das autarquias 

vinculadas sera.o apresentadas pelo respectivo dirigente ao Secretario de 

vincula9a.o para o fim previsto no caput deste artigo." 

"Art. 7°. Cabe aos Secretarios da Fazenda e de Economia e Planejamento, 

no ambito da respectiva Pasta, e aos dirigentes das autarquias vinculadas, 

no dmbito destas, definir indicadores especijicos e respectivas metas para 

cada unidade administrativa. 

§ ] 0 

- Os indicadores a que se refere ס "caput" deste artigo devera.o estar

alinhados com os indicadores globais e respectivas metas. 

§ 2° -A apura9a.o dos indicadores especificos sera realizada por comissa.o,

a ser instituida por: 

1 - resolu9a.o do Secretario, no ambito da Secretaria da Fazenda; 

2 - portaria do respectivo dirigente, no dmbito de cada autarquia 

vinculada. 

§ 3 ° - Dar-se-a ampla publicidade as informa9oes utilizadas para a

defini9a.o e apura9a.o das metas referidas no caput deste artigo." 
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"Art. 8°. A avalia9iio a que se refere 1§ ס ° do artigo 3° desta lei 

complementar sera realizada em periodicidade niio superior a um ano, 

sendo facultada a sua realiza9iio em periodos menores e distintos entre as 

unidades administrativas, quando for ס caso. 

§ 1 ° - 0 periodo de avalia9iio sera definido em conjunto pelos Secretarios

da Fazenda e de Economia e Planejamento, e pelos dirigentes das

autarquias vinculadas.

§ 2° 

- As regras para a interposi9iio de recursos sobre os resultados

alcanc;ados pela unidade administrativa, seu julgamento e demais 

providencias seriio estabelecidas por resoluc;ao conjunta dos Secretarios 

da Fazenda e de Economia e Planejamento, e por portaria dos respectivos 

dirigentes das autarquias vinculadas. 

§ 3 ° 

- Independente da periodicidade da avalia9iio relativa a Bonifica9ii,o

por Resultados - BR, as autoridades referidas no § 1 ° deste artigo poderii,o 

determinar avalia9oes de acompanhamento em periodos inferiores, para 

fins de ajuste ou correc;ao de trajetoria institucional." 

Para fשs de pagamento da Participa9ao nos Resultado, referidos 
indicadores, criterios e metas sao periodicamente eleitos pelo Secretario de 
Fazenda do Estado de Sao Paulo. Em regra - como enuncia ס pr6prio nome - e se 
relacionam aos resultados de arrecada9ao obtidos em cada exercicio fiscal. 

Ilustrativamente, verifica-se que, para ס exercicio de 2015, os indicadores a 
serem observados pela Coordenadoria da Administra9ao Tributaria - CAT, com 
vistas ao pagamento de Participa9ao nos Resultados fo1·am veiculados no aii. 1 ° da 
Resolu9ao Conjunta CC/SG/SPG n° 03, a saber: a receita tributaria (em valores 

correntes) e ס indice de satisfa9ii,o dos usuarios externos dos servi9os prestados. 

Em 2016, lado outro, a "Resolu9ao Conjunta CC/SG/SPG n. 1" suprimiu ס 
mencionado criterio do indice de satisfa9ao dos usuarios extemos dos servi90s 
prestados pela Administra9ao Fazendaria. Adotou, assim, como unico criterio, 
exclusivamente, a arrecada9ao tributaria experimentada. E, para tanto, foi 
estipulada, como meta, a importancia de R$ 155.607.350.658,06 no exercicio. 

Como bem pontuado pelo Govemador do Estado de Sao Paulo, a 
Participa9ao nos Resultados e a Bonifica9ao por Resultados "tem por escopo 
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traduzir em pecunza ס valor que ס Estado atribui ao resultado coletivo 

efetivamente alcan9ado. " 

A verba e cסerente cסm ס art. 7°, XI, da CF, abaixס transcritס, que exige a 

cסmpleta desvincula9aס entre participa95es nסs resultadסs, de um ladס, e 

remunera9aס, de סutrס. Eis ס que precisamente se encontra posto no § 1 ° dס art. 26 

da Lei Complementar n. 1.059/2008. 

"Art. 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros 

que visem a melhoria de sua condi9ao social: ( .. ) 

X1 - participa9ao nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneracao, 

e, excepcionalmente, participa9ao na gestao da empresa, conforme 

definido em lei;" 

No mesmo sentido, ס art. 2°, caput, da Lei Complementar n. 1.079/2008: 

"Art. 2°. A Bonifica9ao por Resultados - BR constitui, nos termos desta lei 

complementar, presta9a,o pecuniaria eventual, desvinculada dos 

vencimentos ou salario do servidor, que a perceberd de acordo com ס

cumprimento de metas fixadas pela Administra9ao." 

0 mero desempenho das atividades que lhes sao institucionalmente 

designadas nao garante, a um Agente Fiscal de Rendas ou a um servidor da 

Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, ס recebimentס das verbas em 

referencia. E necessario que a atua<;aס cסnjunta de toda a classe tenha logrado 

alcan9ar as metas pre-fixadas pela Administra9ao Fazendaria. 

Nao se esta a tratar, pסr exemplo, de remunera9aס paga aos Agentes Fiscais 

de Rendas do Estado de Sao Paulo com habitualidade, menos ainda em valor fixo. 

E ס que se infere das Alega95es Finais, apresentadas no funbito da A9ao Direta de 

lnconstituciסnalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000, pelos Consulentes, verbis: 

"( .. ) sem embargo da proficiente atua9a,o dos agentes fiscais de renda, ס

desempenho das suas fun9oes e insuficiente, s6 por si, para ס cumprimento 

das metas em apre90. Afinal, ס incremento da arrecada9ao dos tributos de 

competencia do Estado e dependente e variavel em razao de elementos 

alheios a vontade ou a atividade dos agentes fiscais de renda, tais como (i) 

a situa9ao econ6mica do Pais e a condi9ao financeira dos contribuintes,· 

(ii) a edi9ao de normas concessivas de beneficios fiscais; (iii) a edi9ao de
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normas redutoras das multas sancionat6rias; e (iv) edir;iio de normas de 

parcelamento. " 

Esta-se diante de tertium genus, a merecer tratamento especifico, sem que 

isto represente qualque1· antinomia, relativamente ao teto remunerat6rio do art. 

115, XII, da Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, ou mesmo do art. 37, XI, da 

Constitui9ao Federal. lmp5e-se, pois, no caso, recurso a tecnica de distinguishing 

com ס que restou decidido no Recurso Extraordinario n. 609.381/GO (Tema 480). 

Nao por outra razao, o legislador do Estado de Sao Paulo, em perfeita 

coerencia sistemica, ocupou-se em excluir do conceito juridico de remunera9ao, 

os pagamentos a titulo de Participa9ao nos Resultados. Neste sentido, a reda9ao do 

art. 15 da Lei Complementar n. 1.059/2008, verbis: 

"Art. 15. A remunerar;iio do Agente Fiscal de Rendas compreende: 

1 - como parte fixa, o valor-base, expresso em quantidade de quotas, 

conforme ס nivel em que estiver enquadrado, constante do Anexo desta lei 

complementar; 

11 - como parte variavel: 

a) ·,premio de produtividade ס

b) outras que vierem a ser previstas em lei,·

111 - como vantagens pecuniarias: 

a) artigo 129, calculado a ס adicional por tempo de servir;o, de que trata ס

raziio de 5% (cinco por cento) por quinquenio de servir;o, sobre ס valor da

parte fixa, acrescido do premio de produtividade e do 'pro labore ',

observado o disposto no inciso XVl do artigo 115, ambos da Constituir;iio

Estadual,·

b) a sexta-parte, de que trata ס artigo 129 da Constituir;iio Estadual,

calculada sobre ס valor da parte fixa, acrescido do premio de

produtividade, do 'pro labore' e do adicional por tempo de servir;o;

c) decimo terceiro salario;

d) acrescimo de 1/3 (um terr;o) das ferias,·

e) 'pro labore ';

j) adicional de transporte como ajuda de custo para indenizar despesas de

locomor;iio,·
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g) verba indenizat6ria pelo exercicio em unidades localizadas nas divisas

do Estado,·

h) diarias;

i) gratificar;ao de representar;ao, de que trata ס inciso 111 do artigo 135

da Lei n° 10.261, de 28 de outubro de 1968."

Eis o que findou assentado, em ambito da A9ao Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000, no Voto-Divergente n. 

38.674, proferido pelo Desembargador Antonio Carlos Malheiros, em passagem 

que merece destaque, verbis: "( .. ) a bonificar;ao, ora guerreada, possui 

caracteristica de prestacao pecuniaria eventual, ou seja, nao continua e, 

portanto, desvinculada da remuneracao do Agente Fiscal. " N ada mais coerente. 

3. BALIZAS ESTIPENDIAIS DO SERVI<;O PUBLICO - EXCLUSAO
DAS VERBAS DESPffiAS DE NATUREZA REMUNERATORIA
NAS 4 FASES DE MUTA<;AO DA CONSTITUI<;AO BRASILEIRA

Das peti95es relacionadas a A9ao Direta de Inconstitucionalidade n.

2042880-46.2018.8.26.0000, observa-se que, na 6tica da Procuradoria-Geral de 

Justi9a do Estado de Sao Paulo, os institutos da Participa9ao nos Resultados e da 

Bonificaiyao por Resultados seriam equivalentes a "premio de produtividade", 

razao pela qual ostentariam natureza remunerat6ria, subordinando-se ao teto 

estipendial previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituiiyao Estadual, que 

reproduz o inciso XI do art. 37 da Constituiiyao Federal. 

A equiparaiyao nao se sustenta. Antes de diferenciar, ilustrativamente, ס 

instituto de Participaiyao nos Lucros, anterionnente tratado, do "premio de 

produtividade, cumpre examinar os reflexos das sucessivas mutaiy5es 

constitucionais que tutelaram o teto remunerat6rio do serviiyo publico no Pais e, 

na sequencia, esclarecer os limites conceituais do que constitui remunerar;ao para 

fins de submissao a este teto. 

Nos tennos da reda9ao original do art. 37, XI, da Constituiiyao Federal de 

1988, o tema foi assim tratado, verbis: 

"Art. 3 7. ( .. ) 

XI - a lei jixara ס limite maximo e a relar;ao de valores entre a maior e a 

menor remunerar;ao dos servidores publicos, observados, como limites 
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maximos e no dmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como 

remunerar;iio, em especie, a qualquer titulo, por membros do Congresso 

Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e 

seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territ6rios, e, 

nos Municipios, os valores percebidos como remunerar;iio, em especie, pelo 

Prefeito;" 

0 caso e de noחna autoaplicavel 16, nos tres planos federativos, como findou 

defmido pelo STF. Confira-se: 

"IV. Servidor publico: teto de remunerar;a.o (CF, art. 3 7, XI): auto

aplicabilidade. Dada a eficacia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive 

aos entes empresariais da administrar;iio indireta, do art. 37, XJ, da 

Constituir;a.o, e do art. 17 do ADCT, a sua implementar;iio - niio dependendo 

de complementar;iio normativa - niio parece constituir materia de reserva 

a lei formal e, no dmbito do Executivo, a primeira vista, podia ser 

determinada por decreto, que encontra no poder hierarquico do 

Governador a sua fonte de legitimar;iio. " 17

A autoaplicabilidade dos distintos tetos de remunera9ao do funcionalismo 

publico, originalmente previstos pelo art. 37, XI, da CF, restou igualmente 

confirmada na reda9ao primeira do art. 17 de seu ADCT, que tratou nao s6 de 

"remunera9ao", mas tambem de "vencimentos", de "vantagens" e de "adicionais": 

16 Em sentido diverso, confira-se a posi�ao firrnada pelo Tribunal Regional Federal da ן •

Regiao: "MANDADO DE SEGURAN9A. LIMINAR. ABATE-TETO. VANTAGENS DE 
NATUREZA P ESSOAL. 1. Medida liminar que, atenta a orienta9ao jurisprudencial da Suprema 
Corte, nס sentido de que na falta da lei a que se refere ס inciso XI do artigo 37 da Carta da 
Republica, na reda9ao atribuida pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998, continua em vigor 
 ,sistema anterior, excludente das vantagens de natureza pessoal do teto remunerat6rio ס
determina, em mandado de seguran9a, se abstenha a autoridade indicada coatora de incidir 
abate-teto sobre as parcelas remunerat6rias da especie. 2. Legitimidade da providencia que, 

antes de esgotar nס todo ou em parte ס objeto da a9ao rnandamental, ou deterrninar pagamento 
de vencirnentos ou de vantagens pecuniarias ern favor de servidores publicos, lirnita-se a 
assegurar provisoriamente, diante da concomitante presen9a dos requisitos que autorizam sua 
concessao, nao haja redu9ao de estipendios por for9a de incidencia de abate-teto sobre 
vantagens de natureza pessoal. 3. Agravo a que se nega provimento. " (TRF 1, AGTR 
2001.01.00.049585-5/DF, Rel. Des. Carlos Moreira Alves, Segunda Turma,j. 18.02.2004) 

17 STF, ADI 1590 MC, Relator: Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
julgado em 19/06/1997. 
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"Art. 17. Os vencimentos, a remunera90.o, as vantagens e os adicionais, 

bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em 

desacordo com a Constitui9iio serii.o imediatamente reduzidos aos limites 

dela decorrentes, no.o se admitindo, neste caso, invoca9iio de direito 

adquirido ou percep90.o de excesso a qualquer titulo." 

0 caso e de norrna estruturante dos pagamentos feitos em ambito de todas 

as esferas da tributayaס, a qual estipulou distintos tetos, em ambito federal, com 

correspondentes subtetos, nos Estados e Municipios, a partir da correspondencia 

das funyסes desempenhadas por servidores de cada um dos Poderes. 

Nesta PRIMEIRA FASE, "a remunerayaס, em especie, a qualquer titulo", 

em seus valores maximos, em cada Poder, na esfera federal, seria aquela recebida 

por membros do Congresso Nacional (limite para ס Poder Legislativo), pelos 

Ministros de Estado (limite para ס Poder Executivo) e pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal (Limite para ס Poder Judiciario ), a guardar equivalencia entre si. 

Sobre este regime jurfdico preterito, assim se manifestou Paulo Modesto: 

"0 legislador ordinario, no entanto, estava autorizado pela Constituiyaס 

Federal a estabelecer nao apenas um limite fixo, definido a partir da 

deterrninayaס de um valor nominal certo ou definido mediante a aplicayaס 

de percentual deterrninado sobre a remunerayaס de um dos limites 

maximos. 

Na verdade, repita-se, ס legislador ordinario recebia da Constituiyaס duas 

'tarefas': 'f1Xar os limites maximos' e 'estabelecer a relayaס entre a maior e 

a menor remunerayaס'. A primeira competencia perrnitia o que venho 

chamando de subteto fu:o. A segunda competencia, diversamente, dizia 

respeito a fixayaס de uma escala m6vel de limites, de um limite m6vel de 

remunera9iio ( ou subteto m6vel), pois apenas poderia consistir numa 

equayaס da relayaס entre a menor e da maior remunerayaס para fms de 

defmiyaס de limites abaixo do limite constitucional maximo de 

remunera9ao." 18 

18 MODESTO, Paulo. Teto constitucional de remunerayaס dos agentes publicos: uma 
cronica de mutayסes e emendas constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar-FGV, Revista de Direito 

Administrativo, n. 222, out./dez., 2000, p. 4. 
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A epoca, firmou-se jurisprudencia no sentido de que a equivalencia dos 
tetos de remunera9ao era extensivel aos Estados, a saber: 

"EQUIVALENCIA PODERES EXECUTIVO, JUDICI.ARIO E 
LEGISLATIVO. A Carta Politica da Republica encerra a equivalencia 
remunerat6ria dos cargos dos tres Poderes, a saber: Ministro de Estado, 
Deputado Federal e Senadores e Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
A simetria hci de ser observada nas unidades da Federar;:ao. TETO 
CONSTITUCIONAL - OBSERV A.NCIA. Assentada a premissa segundo a 
qual a remunerar;:ao do cargo de Secretcirio de Estado vem sendo alterada 
visando a manter os vencimentos dos servidores do Executivo em patamar 
inferior, nao vulnera a Carta da Republica decisao com que, a partir da 
equivalencia remunerat6ria dos cargos de Secretcirio de Estado e Deputado 
Estadual, conclui-se pela existencia, no ambito do Executivo, de um teto 
real, agasalhando ס pleito dos servidores." 19

Ademais, definiu ס STF que os entes federados poderiam estabelecer 
subtetos por lei, com limites inferiores aqueles previstos na Constitui9ao.20 De 
outra banda, a Corte assentou que gratifica9ao de produtividade e retribui9ao 
adicional variavel nao seriam vantagens pessoais, mas de remunerat6rio: 

"RECURSO EXTRAORDIN.ARIO. CONSTITUCIONAL. TETO DE 
REMUNERAC:AO. QUINTOS. V ANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL. 
EXCLUSAO. GRATIFICAC:AO DE PRODUTIVIDADE E RETRIBU19AO 
ADICIONAL VARJ.AVEL - RA V VANTAGEM INERENTE AO CARGO. 
INCLUSAO. 

1. Nafixar;:ii.o do teto remunerat6rio estabelecido pela Constituir;:ao Federal
de 1988, excluem-se as vantagens de carciter individual ou pessoal e
incluem-se as vantagens percebidas em razao do exercicio do cargo.

2. Gratificar;:ao de Produtividade e Retribuir;:ii.o Adicional Varicivel (RA ך,ז. 

Vantagens percebidas em razao do cargo, que se incluem nafixar;:ao do teto
remunerat6rio.

3. Cargo de confianr;:a. Quintos. Incorporar;:ao. Vantagem de natureza
pessoal que integra a remunerar;:iio permanente do servidor publico.

19 STF, AI 189110 AgR, Rel. Min. MARCO AUR.ELIO, 2• Tuתna, DJ 28-11-1997. 
20 STF, RE 228080, Relator(a): Min. SEPUL VEDA PERTENCE, Pleno, DJ 21-08-1998. 
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Exclusiio do teto remunerat6rio. Recurso extraordinario parcialmente 
conhecido e nessa parte provido."21

Ocorre que muitos excessos, pagos como remunera9ao "a qualquer titulo", 

acima do teto originalmente previsto na Constitui9ao Federal de 1988, foram 

flexibilizados pelo STF que, por exemplo, afastou os pagamentos de vantagens 

pessoais dos referidos limites quantitativos. Confira-se: 

"A(:AO DJRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA 
ASSOCIA(:AO DOS MAGISTRADOS BRASILEJROS. 0 PARAGRAFO 2. 
DO ARTJGO 2. DA LEI FEDERAL N. 7. 721, DE 6 DE JANEJRO DE 1989, 
QUANDO LIMITA OS VENCIMENTOS DOS MINISTROS DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL- 'COA1PUTADOS OS ADICIONAIS POR TEA1PO 
DE SERVI(:O' - A REMUNERA9AO MAXIMA VIGENTE NO PODER 
EXF,CUTIVO, VULNERA O ART 39, PAR. 1., 'JN FINE', DA 
CONSTJTU19AO, QUE SUJEITA A TAL LIMITE APENAS OS 
'VENCIMENTOS', EXCLUIDAS AS VANTAGENS 'PESSOAJS'. 
COA1PATIBILIDADE DO CONCEITO DE 'VENCIMENTOS' 
ESTABELECIDOS NA LEJ COA1PLEMENTAR N 35/79 E EM OUTROS 
ARTIGOS DA LEI MAIOR COM A EXEGESE DO ALUDJDO 
DISPOSITIVO CONSTJTUCJONAL. PROCEDENCIA PARCIAL DA 
A(:AO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAJS AS EXPRESSOES '( .. ) 
E VANTAGENS PESSOAJS (ADJCJONAJS POR TEMPO DE SERVl90). ', 
CONSTANTE DO PAR. 2., ART 2. DA LEI 7. 721/89."22 

Comentando ס referido julgado, Paulo Modesto sintetizou a posi9ao 

firmada pelo STF, no sentido de que a norma do art. 37, XI, da CF deveria ser 

conjugada aquela do art. 39, § 1 °, reda9ao original abaixo transcrita, com exclusao, 

dos limites dos tetos remunerat6rios, das vantagens pessoais dos agentes publicos 

e das vantagens relativas a natureza e local de trabalho:23

21 STF, RE 185842, Relator(a): Min. OCTA V10 GALLOTTI, Relator(a) p/ 
Ac6rdao: Min. MAURICIO CORREA, Pleno, DJ 02-05-1997. 

22 STF, ADI 14, Relator: Min. CELIO BORJA, Tribunal Pleno,julgado em 28/09/1989. 
23 MODESTO, Paulo. Teto constitucional de remunerayaס dos agentes publicos: uma 

cronica de mutas;oes e emendas constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar-FGV, Revista de Direito

Administrativo, n. 222, out./dez., 2000, p. 5. 
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"Art. 39. A Uniao, os Estados, ס Distrito Federal e os Municipios 

instituirao, no ambito de sua competencia, regime juridico unico e planos 

de carreira para os servidores da administrayaס publica direta, das 

autarquias e das fundayסes publicas. 

§ 1 ° A lei assegurara, aos servidores da administrar;fio direta, isonomia de

vencimentos para cargos de atribuir;oes iguais ou assemelhados do mesmo

Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario,

ressalvadas as vantagens de carater individual e as relativas a natureza ou

ao local de trabalho."

Neste sentido, aduz ס autor que a norma constitucional, de forma 

claudicante, teria se convertido de "hard law em soft law".24 

Sobreveio, entao, como SEGUNDA F ASE do regramento constitucional 

dos tetos remunerat6rios do serviyס publico, a Emenda Constitucional n. 19/1998. 

Consoante antecipado, um dos objetivos entao almejados pelo Poder 

Constituinte Reformador consistia na imposiyaס de limites a discricionariedade no 

pagamento de remunerayסes - por vezes a partir de criterios pouco transparentes 

- a funcionarios publicos. Neste sentido, foi alterado ס inciso XI do art. 37 da CF,

passando a seguinte redayao:

"Art. 3 7. ( ... ) 

X1 - a remunerar;fio e o subsidio dos ocupantes de cargos, funr;oes e 

empregos publicos da administrar;fio direta, autarquica e fundacional, dos 

membros de qualquer dos Poderes da Unifio, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 

agentes politicos e os proventos, pensoes ou outra especie remunerat6ria, 

percebidos cumulativamente ou nfio, incluidas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, nfio poderfio exceder o subsidio mensal, em 

especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;" 

Eis que exsurgiu um unico teto remunerat6rio nacional e geral, vinculante 

de toda a federayaס brasileira: "o subsidio mensal, em especie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal." Consoante aduziu, outrora, Paulo Modesto, verbis: 

24 MODESTO, Paulo. Teto constitucional de remunerayaס dos agentes publicos: uma 
cronica de mutay5es e emendas constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar-FGV, Revista de Direito 

Administrativo, n. 222, out./dez., 2000, p. 8. 
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"No atual sistema, pela nova redac;a.o do art. 37, X1, ha apenas um teto 

nacional, o equivalente ao subsidio fixado para os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. A regra do atual art. 37, XI, ao contrario do que ocorria 

na redac;a.o original da lei fundamental, na.o menciona outros paradigmas 

para os Estados e Municipios. Muito menos a unificac;a.o do teto dos tres 

poderes do Estado em um unico referencial. 

Na.o se trata de uma omissa.o. Na verdade, ao romper com o sistema 

anterior, que contemplava tetos diversos no interior da Federac;a.o, 

unificando ס teto constitucional num paradigma nacional, a Emenda 

Constitucional n. 19 derrogou ס sistema anterior e contrastara 

imediatamente com qualquer tentativa de ressuscita-lo."25

No mesmo sentido, a li9ao Carlos Mario da Silva Velloso: "Com a EC n. 

19, de 1998, foi instituido teto unico de remunerac;a.o, de abrangencia nacional, 

correspondente ao subsidio mensal, em especie, dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal."26 

No novo regime, nao houve espa90, logo, para a convalida9ao de subtetos 

remunerat6rios, por cargos equivalentes, em ambito local. 

Neste particular, cumpre-se observar, ademais, a muta9ao de texto do 

referido dispositivo constitucional. E que a locu9ao "valores percebidos como 

remunerac;iio, em especie, a qualquer titulo", viu-se conjugada a "proventos", 

''pensoes" e "outra especie remunerat6ria". 

Tambem merece relevo na nova reda9ao dada ao inciso XI do art. 37 da CF, 

em sentido contrario a referida jurisprudencia firmada no Supremo Tribunal 

Federal, ס fato de que estariam sujeitas ao mencionado teto unico as "vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza ". 

Isto repercutiu, coerentemente, sobre a reda9ao do aludido § 1 ° do art. 39 

da CF, com novos criterios para a fixa9ao dos vencimentos e componentes do 

sistema remunerat6rio do servi90 publico no Pais. Veja-se: 

2s MODESTO, Paulo. Teto constitucionaנ de remuneracao dos agentes publicos: uma 
cronica de mutacoes e emendas constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar-FGV, Revista de Diז·eito 

Administrativo, n. 222, out./dez., 2000, p. 19. 

26 VELLOSO, Caio Mario da Silva. Constitucionaנ. Procurador Municipal. Funcoes 
essenciais a Justica. Teto de remuneracao dos procuradores municipais. Rio de Janeiro: Renovar
FGV, Revista de Direito Administrativo, n. 255, set./dez., 2010, p. 249. 
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"Art. 39. ( ... ) 

§ 1 ° A fixa9a,o dos padroes de vencimento e dos demais componentes do

sistema remunerat6rio observara:

1 - a natureza, ס grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; 

11 - os requisitos para a investidura; 

111- as peculiaridades dos cargos."

Como se ve, ap6s a EC 19/98, as politicas de remunerayao tomaram-se 

ainda mais autonomas; com a possibilidade de cada unidade federativa estabelecer 

 regime ou os regimes que mais adequados se afigurem em materia de boa politica ס

de administrayaס. 

Previu ס Poder Constituinte Reformador, inclusive, gestao participativa dos 

servidores nesta seara27
, como pontua a nova redayaס do art. 39, § 1 °, da CF. 

Sobre o tema, as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, verbis: 

"A Emenda Constitucional n° 19/98 trouxe modijica9oes signijicativas no 

sistema remunerat6rio dos servidores publicos. Alem de excluir do artigo 

 principio da isonomia de vencimentos, introduziu, ao lado do atual ס 39

regime, ס regime de subsidios para determinadas categorias de agentes 

publicos. 

A Constitui9a,o de 1988, seguindo a tradi9a,o das Constitui9oes anteriores, 

fala ora em remunera9ao, ora em vencimentos para referir-se a 

contribui9a,o pecuniciria paraga aos servidores publicos pelas entidades da 

Administra9a,o Publica direta ou indireta. A legisla9a,o infraconstitucional 

incumbe-se de dar ס conceito legal. 

A regra que tem prevalecido, em todos os niveis de governo, e a de que os 

estipendios dos servidores publicos compoem-se de uma parte fixa, 

representada pelo padra,o fixado em lei, e uma parte que varia de um 

servidor para outro, em fun9ao de condi9oes especiais de presta9ii.o de 

servi90, em razii.o do tempo de servi90 e de outras circunstii.ncias previstas 

27 Cf. MARQUES DE LIMA, Fraתcisco G. A Emenda Constitucional 19/98 e ס servidor 
publוco. Jn: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Doutrinas

Essenciais- Direito Administrativo. Sao Paulo: RT, Vol. VII, p. 193. 
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nos estatutos funcionais e que siio denominadas, genericamente, de 

vantagens pecuniarias; elas compreendem, basicamente, adicionais, 

gratifica9oes e verbas indenizat6rias. A mesma sistematica tem sido 

adotada para os membros da Magistratura, Ministerio Publico e Tribunal 

de Contas. "28

Peהnaneceu amplo, todavia, ס espai;o de liberdade para pagamento eventual 

de verbas despidas de cunho remunerat6rio, as quais remanesceram alheadas as 

preocupa95es do Poder Constituinte Refonnador, ao instituir referida baliza 

quantitativa unica de pagamentos do funcionalismo publico. 

Restaram mesmo ampliadas as op95es legislativas sobre o tema. 

Isto porque referidos pagamentos - especialmente aqueles de cunho niio 

remunerat6rio - nao estavam cobertos por escolhas completas e definitivas do 

Poder Constituinte Refonnador. Este se ocupara, apenas, em trai;ar um unico teto 

maximo, cujo alcance nao poderia validamente ultrapassar a tutela de verbas 

dotadas de natureza remunerat6ria. 

0 novo teto constitucional nacional e geral somente fora absoluto quanto as 

"parcelas mensais, gerais e permanentes, componentes da remunera9i10 dos 

agentes publicos". Na lii;ao sempre segura de Paulo Modesto, verbis: 

"A rigidez do novo sistema niio pode ser compreendida contra a pr6pria 

administra9iio publica e contra os principios que remarcam a inteligencia 

do sistema juridico. Na verdade, as parcelas percebidas pelos servidores 

publicos que niio constituirem remunera<;iiס, ou subsidio, mas simples 

indeniza<;סes, niio poderiio ser computadas para fins de calculo do abate

teto. "29

Dentre as verbas que peהnaneceram alheias ao teto remunerat6rio unico, 

citam-se, precisamente, aquelas pagas de foהna eventual aos agentes publicos, 

decorrendo de situa95es excepcionais, relacionadas a fatos previstos em noהna 

jurfdica, e nao a pessoa do servidor, sempre de fonna isolada, nao habitual e 

28 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 30 ed., .Rjo de Janeiro: 
GEN - Forense, 2017, p. 702. 

29 MODESTO, Paulo. Teto constitucional de remunerayaס dos agentes publicos: uma 
cronica de mutayסes e emendas constitucionais . .Rjo de Janeiro: Renovar-FGV, Revista de Direito 

Administrativo, n. 222, out./dez., 2000, p. 10. 
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mesmo sem valores fixos, sem que os pagamentos se incorporem ou integrem os 

vencimentos, subsidios ou proventos para qualquer fim. E ס caso da Participac;fi.o 

nos Resultados e da Bonificac;fi.o por Resultados, aqui examinadas. 

Nesta ordem de ideias, observe-se que, quando a pr6pria Emenda 

Constitucional n. 19/1988, por excepcionalidade, pretendeu inserir pagamentos de 

natureza indenizat6ria, feitos a agentes publicos, no limite do novo teto nacional e 

geral, por ela estipulado, valeu-se de norma impositiva expressa: 

"Art. 11. 0 § 7° do art. 57 da Constitui9ao Federal passa a vigorar com a 

seguinte reda9ao: 

'Art. 57 . ........................... . 

§ 7° Na sessfi.o legislativa extraordinaria, ס Congresso Nacional 

somente deliberara sobre a materia para a qual foi convocado, 

vedado ס pagamento de parcela indenizat6ria em valor superior ao 

do subsidio mensal. '"

Tudo a evitar duvidas ou flexibiliza95es interpretativas. 

Destarte, todas as demais hip6teses de pagamentos, realizados no ambito da 

Administra9ao Publica, quando despidos de carater remunerat6rio, na ausencia de 

norma constitucional expressa, nao se sujeitam a norma de bloqueio consignada 

no art. 37, XI, da CF. esta e uma conclusao que nao se empana. 

Comparando-se ס regime juridico originalmente previsto na Constitui9ao 

de 1988 com aquele oriundo da Emenda Constitucional n. 19/1998, verifica-se, em 

suma, que os tres tetos remunerat6rios maximos e equivalentes entre si, 

constitucionalmente fixados para a Administra9ao Publica federal e replicaveis 

para os Estados e Municf pios, cederam a existencia de um unico, nacional e geral: 

 .subsidio mensal pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal ס

Ademais, nesta compara9ao, cumpre-se perceber que as vantagens pessoais 

e aquelas referentes a natureza e ao local de trabalho - e apenas estas - restaram 

submetidas ao mencionado teto remunerat6rio nacional e geral. 

Nao houve restri95es, todavia, quanto ao pagamento, em ambito da 

Administra9ao Publica, de verbas sem carater remunerat6rio, isto e, aquelas pagas 
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sem rela9ao direta com o trabalho desempenhado por um agente publico, em 

carater nao habitual e sem valor fixo. 

Ocorre que o novo limite remunerat6rio nacional e geral, estipulado pelo 

art. 37, XI, da Constitui9ao de 1988, com reda9ao dada pela Emenda 

Constitucional n. 19/1998, a despeito de sua densidade constitucional, findou 

reputado nao autoaplicavel, pelo Supremo Tribunal Federal na sessao 

administrativa da Corte, ocorrida em 24 de junho de 1998. 

Cuida-se de decisao administrativa proferida em rota de colisao com 

delibera9ao anterior sobre o tema, anteriormente transcrita, a luz da reda9ao 

original do art. 3 7, XI, da CF. 

No mesmo sentido, a posi9ao do Supremo Tribunal Federal ao julgar as 

A9oes Diretas de lnconstitucionalidade n. 2.075 e n. 2.087. Confira-se: 

"0 NOVO TETO REMUNERATORIO, FUNDADO NA EC 19/98, 
SOME,NTE LIMITARA A REMUNERA(;AO DOS AGENTES PUBLICOS 
DEPOIS DE EDITADA A LEI QUE INSTITUIR O SUBSiDIO DEVIDO 
AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Enquanto nao 
sobrevier a lei formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da Repiו.blica, 
da Camara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal 
Federal (CF, art. 48, xז-], destinada afixar ס subsidio devido aos Ministros 
da Suprema Corte, continuarao a prevalecer os tetos remunerat6rios 
estabelecidos, individualmente, para cada um dos Poderes da Repiו.blica 
(CF, art. 37, XI, na reda9ao anterior a promulgar;ao da EC 19/98), 
excluidas, em consequencia, de tais limita9oes, as vantagens de carater 
pessoal (RTJ 173/662), prevalecendo, desse modo, a doutrina consagrada 
no julgamento da ADI 14/DF (RTJ 130/475), ate que seja instituido ס valor 
do subsidio dos Juizes do Supremo Tribunal Federal. - Niio se revela 
aplicavel, desde logo, em virtude da ausencia da lei formal a que se refere 
o art. 48, XV, da Constitui9ao da Repiו.blica, a norma inscrita no art. 29 da
EC 19/98, pois a imediata adequa9iio ao novo teto depende,
essencialmente, da fixa9iio do subsidio devido aos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes. "30

30 STF, ADI 2075 MC, Rel.: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, J. 07/02/2001. 
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"3. A aplicabilidade do art. 37, inciso XI, da Constitui9ao Federal, com a 

reda9ao a ele conferida pela EC n° 19/98, estava condicionada a

promulgaftסג de lei federal de iniciativa con;unta, o que nunca ocorreu, 

razao pela qual permaneceu em vigor a reda9ao original do referido artigo, 

que previa a possibilidade de fixa9ao de tetos remunerat6rios por Poder. 

Desse modo, sob a vigencia do texto originario da Constitui9ao Federal, 

constitucional e o art. 1° da Lei Estadual do Amazonas n° 2.543, de 25 de

junho de 1999."31

Na fonna das ementas acima, na ausencia de ediyaס da lei fonnal, de 
iniciativa multipla, prevista no art. 48, XV, da CF, com redayaס dada pela EC n. 
 ,regime jurfdico por ela inaugurado nao produziu efeitos. Subsistiram ס ,19/1998
logo, os tetos federais e subtetos remunerat6rios, inclusive com exclusao de 
vantagens pessoais, confonne dispunha originalmente da Constituiyaס de 1988. 

Com ס fito de corrigir a ineficacia desse segu.ndo regime juridico de tutela 
de pagamento de remunerayaס ao funcionalismo publico lato sensu, sobreveio, 
como TERCEIRA F ASE, a ediyaס da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de 
dezembro de 2003. Com esta, novos subtetos locais autoaplicaveis exsurgiram, 
retirando-se a iniciativa quadrupla de lei, p1·evista no antigo art. 48, XV, da CF, 
com redayaס dada pela mencionada Emenda Constitucional n. 19/2003. 

Eis a redayaס do art. 37, XI, atualmente em vigor, verbis: 

"Art. 37. ( ... ) 

XI - a remunera9ao e o subsidio dos ocupantes de cargos, fun9oes e 

empregos publicos da administra9ao direta, autarquica e fundacional, dos 

membros de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 

agentes politicos e os proventos, pensoes ou outra especie remunerat6ria, 

percebidos cumulativamente ou nao, incluidas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, nao poderao exceder ס subsidio mensal, em 

especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 

limite, nos Municipios, o subsidio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 

Federal, o subsidio mensal do Governador no iimbito do Poder Executivo, 

o subsidio dos Deputados Estaduais e Distritais no iimbito do Poder

31 STF, ADI 2087, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018. 
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Legislativo e ס subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justir;a, 

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centesimos por cento do subsidio 

mensal, em especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no ambito 

do Poder Judicicirio, apliccivel este limite aos membros do Ministerio 

Publico, aos Procuradores e aos Defensores Publicos;" 

Nesta terceira fase, verifica-se a estipula9ao de um teto remunerat6rio 

nacional e geral, vinculante de toda a federa9ao brasileira, qual seja, ס subsidio 

mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao lado de subtetos locais: 

(i) subsidio dos Prefeitos para fms de remunera9ao maxima paga pelos ס

Municipios;

(ii) subsidio mensal do Govemador, para fins de remunera9ao maxima ס

paga, no ambito do Poder Executivo, pelos Estados e Distrito Federal;

(iii) subsidio mensal dos Deputados Estaduais e Distritais, para fms de ס

remunera9ao maxima paga, no ambito do Poder Legislativo, pelos

Estados e Distrito Federal;

(iv) subsidio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justi9a, para ס

fms de remunera9ao maxima paga, no ambito do Poder Judiciario, pelos

Estados e Distrito Federal, valor este limitado a 90,25% do subsfdio

mensal, em especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(v) mesmo limite, localmente aplicavel ao Poder Judiciario, para fms de ס

remunera9ao dos membros do Ministerio Publico, dos Procuradores e

dos Defensores Publicos.

Nela, igualmente, tomou ס Poder Constituinte Reformador a ocupar-se, 

apenas, com pagamentos dotados de f1m remunerat6rio. 

Nao por outra razao, a nova reda9ao do art. 3 7, XI, da Constitui9ao de 1988 

se encontra estruturado, exclusivamente, a partir dos seguintes objetos de tutela: 

"remunera9ao", "subsidio", "proventos", "pensoes" e "outra especie 

remunerat6ria", incluidas "as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza", 

diversamente do que passava no regime juridico decoחente do texto constitucional 

original, mantido mesmo sob a egide da Emenda Constitucional n. 19/1998. 

De modo a preservar a autoaplicabilidade de seus comandos, a Emenda 

Constitucional n. 41/2003 trouxe normas transit6rias em seu art. 8°, a saber: 

"Art. 8°. Ate que sejafixado o valor do subsidio de que trata ס art. 37, XI, 

da Constituir;iio Federal, serci considerado, para os fins do limite fixado 
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naquele inciso, o valor da maior remunera9iio atribuida por lei na data de 

publica9iio desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a titulo 

de vencimento, de representa9iio mensal e da parcela recebida em razdo de 

tempo de servi90, aplicando-se como limite, nos Municipios, o subsidio do 

Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsidio mensal do 

Governador no ambito do Poder Executivo, o subsidio dos Deputados 

Estaduais e Distritais no ambito do Poder Legislativo e o subsidio dos 

Desembargadores do Tribunal de Justi9a, limitado a noventa inteiros e 

vinte e cinco centesimos por cento da maior remunera9iio mensal de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo, no 

ambito do Poder Judiciario, aplicavel este limite aos membros do 

Ministerio Publico, aos Procuradores e aos Defensores Publicos." 

Por f1ש, em 05 de julho de 2005, a Emenda Constitucional n. 47 inaugurou 
a QUARTA FASE - e ultima ate ס momento - da sucessao de regimes 
constitucionais de tutela remunerat6ria do servi90 publico lato sensu no Pafs. 

Por meio desta muta9ao constitucional, atualmente em vigor, abriu-se, 
como altemativa ao regime juridico da Emenda Constitucional n. 41/2003, a 
possibilidade de estipula9ao, em ambito local, de subteto de pagamento unico, com 
vistas a remunera9ao do funcionalismo publico pelos Estados, Distrito Federal e 
Municipios, a saber: ס subsidio mensal dos desembargadores dos Tribunais de 

Justi9a, limitado ao percentual de 90,255% do subsidio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 

Este regime juridico altemativo deriva da inclusao do § 12° no art. 37 da 
Constitui9ao de 1988, a saber: 

"Art. 3 7. ( ... ) 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso X1 do caput deste artigo, fica

facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu ambito, mediante

emenda as respectivas Constitui9oes e Lei Organica, como limite unico, o

subsidio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justi9a,

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centesimos por cento do subsidio

mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nao se aplicando ס

disposto neste paragrafo aos subsidios dos Deputados Estaduais e

Distritais e dos Vereadores."
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Ademais, referida Emenda Constitucional n. 47/2005 foi expressa ao 

expurgar do teto estipendial do art. 37, XI, da Constituiyaס de 1988, os pagamentos 

de cunho indenizat6rio. Tudo a confirmar que a baliza quantitativa nele prevista 

nao e incontrastavel e sem limites qualitativos de abrangencia. 

Nao foi outro ס resultado da inclusao do paragrafo 11 no art. 37, atualmente 

em vigor, segundo ס qual: "No.o sero.o computadas, para efeito dos limites 

remunerat6rios de que trata ס inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de 

carater indenizat6rio previstas em lei." 

Em sintese das mutayסes constitucionais por que passou ס Pafs, assim se 

manifestou Carlos Mario da Silva Velloso: 

"Nesse contexto, 15 anos ap6s a promulga90.o da Constituic;iio de 1988, 

obteve-se a demarca9iio dos limites de remunera9iio, englobando 

vantagens pessoais: (a) nacional, ס subsidio de Ministro do Supremo 

Tribunal; (b) federal, ס subsidio da mesma autoridade; (c) estadual e 

distrital, subdividido entre Executivo, ס subsidio do governador, 

Legislativo, o subsidio dos deputados e Judiciario, o subsfdio dos 

desembargadores; e, (d) municipal, ס subsfdio do prefeito."32

Interessante perceber, neste sentido, que nenhuma das 4 fases da sucessao 

de regimes constitucionais em tela se ocupou de pagamentos despidos de natureza 

remunerat6ria. A materia, portanto, encontra-se submetida a discricionariedade 

das סpyסes legislativas dos distintos entes federados, respeitadas, por certo, as 

balizas constitucionais que norteiam a Administrayaס Publica. E ס caso do 

principio da eficiencia, de que e corolario o pagamento de Participayaס nos 

Resultados, devido aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, bem 

assim da Bonificayaס por Resultados, devida aos integrantes da Secretaria da 

Fazenda, visiveis ferramentas de Administrayaס por objetivos. 

32 VELLOSO, Caio Mario da Silva. Constituciona\. Procurador Municipal. Funyסes

essenciais a Justiya. Teto de remunerayaס dos procuradores municipais. Rio de Janeiro: Renovar
FGV, Revista de Direito Administrativo, n. 255, set./dez., 2010, p. 252. 
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4. EQUIV ALENCIA ENTE O REGIME JURIDICO PRIV ADO DA
PARTICIPA<;AO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS E
RESULTADOS E OS PAGAMENTOS DE PARTICIPA<;AO NOS
RESUL TADOS DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO
ESTADO DE sג.o PAULO-LIMITES DO CONCEITO JURIDICO
DE REMUNERA<;AO

Na situa9ao aqui examinada, a Procuradoria-Geral de Justiז;a do Estado de

Sao Paulo, com ס prop6sito de submeter ס instituto da Participa9ao nos Resultados 

ao mencionado teto estipendial do art. 3 7, XI, da Constitui9ao de 1988, com 

dispositivo correspondente no art. 115, XI, da Constituiז;ao Paulista, tomou-o por 

equivalente a instituto diverso: ס "premio de produtividade". A equipara9ao nao 

se justifica juridicamente. 

Os pagamentos de Participa95es nos Resultados, feitos, sem habitualidade, 

em favor dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, quando satisfeitas 

condi95es postas pela Administra9ao Fazendaria, maiormente lastreadas em 

praticas eficientes que conduzem ao incremento da arrecada9ao local, 

assemelham-se aos Programas de Participar;ii.o nos Lucros e Resultados - PLRs, 

difundidos em ambito privado, como direito constitucional dos trabalhadores. 

Na liז;ao de Pontes de Miranda33, "a tecnica da participar;ii.o nos lucros 

nasceu para elevar os empregados ao plano dos que participam nos lucros ", 

visando "atenuar, em fisica social, as diferenr;as economicas entre a classe dos 

empregadores e a dos empregados". 

Para ס autor, ס objetivo deste instituto, ao menos no plano psiquico

economico, consistia em "incentiva1· a produtividade individual, evitando, por 

exemplo as greves. Alem disso, no plano politico, a sua inser9ao visava facilitar a 

ascensao "do grau cultural e biol6gico dos empregados, permitindo melhor 

funcionamento das democracias." 

Historicamente, de acordo com a pratica brasileira, herdada de Portugal, os 

empregadores costumavam "gratificar" os bons empregados com parte dos lucros 

33 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Comentarios a Constitui9cio de 1967. 

Com a Emenda n. 1, de 1969., 28 ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 124-125. 
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das empresas.34 Em 1943, a Consolidar;ao das Leis do Trabalho - CL T35 tratou da 

PLR, em seu artigo 43, assegurando que ס recebimento de pagamentos a este titulo 

nao excluisse o individuo da proter;ao como trabalhador.36

0 tema ganhou maior notoriedade com a Constituir;ao de 1946, cujo artigo 

157 incluiu, dentre os preceitos que deveriam ser obedecidos pela legislar;ao do 

trabalho e da previdencia social, ס direito a participar;ao obrigat6ria e direta do 

trabalhador nos lucros da empresa.37

A Constituir;ao de 1967 manteve ס carater obrigat6rio da PLR. Nela, este 

direito se encontrava garantido no artigo 158 que, ao tז.-atar dos direitos dos 

trabalhadores, assegurou a integrar;ao do trabalhador na vida e no desenvolvimento 

da empresa, com participar;ao nos lucros. 38

Na mesma linha, ס Constituinte de 1988, dentre os direitos sociais 

conferidos ao trabalhador no plano constitucional, elencou, no inciso XI, do artigo 

direito a participa9ao nos lucros, ou resultados e, expressamente, desvinculou ס ,7°

o do conceito de remunerar;ao. Confira-se: 

"Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros 

que visem a. melhoria de sua condi9ao social: 

34 FONSECA, Maria Hemilia;; MENDES, GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS; 
MACHADO, Gustavo Campoli, Participa�ilo dos empregados nos lucros ou resultados da 
empresa sob a 6tica constitucional Direito do trabalhador ou faculdade do, Revista de informa9iio 
legislativa, v. 51, n. 204, p. 163-178, 2014, p. 165. 

3s Aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 °.5.1943.

36 "Art. 63 - Noo haverci distin9iio entre empregados e interessados, e a participa9iio em 
lucros e comissoes, salvo em lucros de carater social, niio exclui ס participante do regime deste 
Capitulo." 

37"Art. 157. A legisla9iio do trabalho e a da previdencia social obedeceriio nos seguintes
preceitos, alem de outros que visem a melhoria da condir;ao dos trabalhadores: 

[ .. } IV - participa9i10 obrigat6ria e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
termos e pelaforma que a lei determinar;". 

38"Art 158 - A Constitui9iio assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, alem de
outros que, nos termos da lei, visem a melhoria, de sua condi9cio social: 

[ .. } V - integra900 do trabalhador na vida e nס desenvolvimento da empresa, com 
participa9cio nos lucו·os e, excepcionalmente, na gestoo, nos casos e condi9oes que forem 
estabelecidos;". 
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( .. ) XI - participar;ao nos lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneracao, e, excepcionalmente, participar;ao na gestao da empresa, 

conforme definido em lei;" 

Em visfvel esfor90 para descaracterizar esses pagamentos eventuais, a tftulo 

de PLR, como salario, isto e, como equivalente de remunera9ao, ocupou-se ס 

Constituinte tambem em editar ס art. 218, § 4°, da CF vigente, a saber: 

"Art. 218. 0 Estado promovera e incentivarci o desenvolvimento cientifico, 

a pesquisa, a capacitar;ao cientifica e tecnol6gica e a inovar;ao. ( .. ) 

§ 4° A lei apoiara e estimulara as empresas que invistam em pesquisa, 

criar;ao de tecnologia adequada ao Pais, formar;ao e aperfeir;oamento de 

seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remunerar;ao que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salario, participar;ao nos 

ganhos economicos resultantes da produtividade de seu trabalho." 

Neste sentir, ao prescrever que deve ser "desvinculada do salario" a 

remunera9ao paga a tf tulo de participa9ao nos ganhos economicos eventualmente 

resultantes da produtividade do trabalho, findou ס Constituinte por restringir a 

competencia tributaria da Uniao para fins de institui9ao da contribui9ao 

previdenciaria incidente, precisamente, sobre salarios (art. 195, 1, da CF): 

"Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 

dos orr;amentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, e das seguintes contribuir;oes sociais: 

1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou

creditados, a qualquer titulo, a pessoa fisica que lhe preste servir;o, mesmo

sem vinculo empregaticio;"

Em ambito privado, os pagamentos, a tf tulo de PLR, foram regulados pela 

Lei n. 10.101/2000, que estabeleceu requisitos para sua validade, a saber: 
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(1) deve ter sido objeto de negociai;ao entre empresa e empregados,

mediante (a) comissao escolhida pelas partes, integrada por um

representante da categoria; 39 ou (b) conveni;ao ou acordo coletivo;

(2) deve possuir regras claras e objetivas em relai;ao:

(a) a fixai;ao dos direitos substantivos da participai;ao;

(b) aos mecanismos de aferii;ao das informai;oes pertinentes ao

cumprimento do acordado;

(c) a periodicidade da distribuii;ao;

( d) ao periodo de vigencia; 

(e) aos prazos para a revisao do acordo; 

 instrumento de acordo deve ser arquivado na entidade sindical dos ס (3)

trabalhadores; e 

( 4) deve ser paga em periodicidade nao inferior a um semestre civil, sendo

vedado ס pagamento mais de duas vezes no mesmo ano civil.

A Lei n. 10.101/2000, a semelhan9a da Participai;ao nos Resultados, 

instituida no art. 1 °, II, da Lei Complementar do Estado de Sao Paulo n. 

1.059/2008, estabeleceu importantes criterios para fms de pagamento de PLR. Sao 

eles: indices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (i); e 

programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente (ii). 

Assim, preenchidos esses requisitos, a PLR nao complementara a 

remunerai;ao devida a qualquer empregado. Igualmente, nao constituira base de 

incidencia de encargos trabalhistas. Isto porque nao se reveste de habitualidade e, 

assim, resta destituida de qualquer prop6sito salarial ou remunerat6rio. 

Nao e outra a exegese do art. 3° da Lei n. 10.101/2000, verbis: 

"Art. JQ. A participar;ao de que trata ס art. 2Q nao substitui ou complementa 

a remunerar;ao devida a qualquer empregado, nem constitui base de 

39 A redayaס do inciso I, do artigo 2°, foi alterada pela Lei n° 12.832, de 2013, para 
estabelecer que a negociayaס deve se dar em uma "comissiio paritaז·ia esco/hida pelas partes, 
integrada, tambem, por um representante indicado pe/o sindicato da respectiva categoria". No 
entanto, essa alterayaס do dispositivo nao interfere no caso em analise, pois posterior aos fatos 
geradores questionados. 
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incidencia de qualquer encargo trabalhista, nao se lhe aplicando ס 

principio da habitualidade." 

Esta mesma ausencia de habitualidade nos pagamentos de Participayaס nos 

Resultados (i), e mesmo de certeza de que ocorrerao, como seria 6bvio, caso 

fossem consequencia automatica do trabalho dos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de Sao Paulo (ii), e de certeza sobre os valores que serao devidos, concorre 

para retirar-lhes ס cariz salarial, remunerat6rio. 0 mesmo se diga sobre ס instituto 

de Bonificavaס por Resultados. 

0 art. 28, § 9°, "j", da Lei n. 8.212/1990 e claro ao assentar que a PLR nao 

constitui salario de contribuivaס, base de calculo das contribuivסes previdenciarias: 

"Art. 28. Entende-se por salario-de-contribuir;ao: 

( .. ) § 9° Nao integram ס salario-de-contribuir;iio para os fins desta Lei, 

exclusivamente: 

( .. ) j) a participar;a.o nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou 

creditada de acordo com lei especifica;" 

Neste senti1·, ס legislador paulista incorre em verdadeiro excesso no poder 

regulamentar, que nao poderia invadir materias de competencia tributaria 

exclusiva da Uniao (art. 195 da CF), ao dispor que os pagamentos de Participayaס 

nos Resultados integrariam a base de calculo das contribuiyסes previdenciarias. 

0 art. 38 da Lei n. 1.059/2008, inusitadamente, assim prescreve: 

"Art. 38. Sobre ס valor da Participar;ao nos Resultados - PR incidira.o os 

descontos previdenciarios e de assistencia medica." 

De outra banda, no art. 15, III, da Lei n. 1.059/2008, tem-se previsto que 

seriam especies de remuneravaס dos Agentes Fiscais de Rendas verbas como 

 acrescimo de 1/3 das ferias (alinea "d"); a verba indenizat6ria pelo exercicio em ס

unidades localizadas nas divisas do Estado (alinea "g") e as diarias (alinea "h"). 

No primeiro caso, ס pr6prio STJ ja decidiu sobre a natureza niio 

remunerat6ria do 1/3 constitucional de ferias e que, nesta condivaס, nao integra a 

base de calculo de contribuir;oes previdenciarias, a saber: 

"1.2 Terco constitucional de ferias. No que se refere ao adicional de ferias 

relativo as ferias indenizadas, a niio incidencia de contribuiciio previdencidria 

decorre de expressa previsiio legal (art. 28, § 9� "d", da Lei 8.212/91 - redafi1ס 
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dada pela Lei 9.528/97). Em rela9fio ao adicional de ferias concernente as ferias 

gozadas, tal importdncia possui natureza indenizatoria/compensatoria, e niio 

constitui ganho habitual do empregado, razao pela qual sobre ela nao e possivel 

a incidencia de contribuicao previdenciaria (a cargo da empresa). A Primeira 

Se9iio/ST J, no julgamento do AgRg nos EREsp 9 5 7. 719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de Direito 

Publico deste Tribunal, adotou a seguinte orienta9fio: "Jurisprudencia das 

Turmas que compoem a Primeira Se9iio desta Corte consolidada no sentido de 

afastar a contribui9iio previdenciaria do ter90 de ferias tambem de empregados 

celetistas contratados por empresas privadas". 40

N os dois ultimos, a natureza indenizat6ria dos pagamentos marcados por 

eventualidade, salta aos olhos. A falta de habitualidade de todos esses dispendios, 

pelo Estado de Sao Paulo, veda, por sim mesma, semelhante tentativa de 

equiparayaס a especies de remunerayaס dos Agentes Fiscais de Rendas. 

Tanto esses pagamentos devem carecer de habitualidade que, em ambito 

privado, ס art. 3°, § 2°, da Lei n. 10.101/2000 ocupou-se em limitar a temporalidade 

com que devem ser operados os programas de PLR. Veja-se: 

"Art. 3°. ( ... ) 

§ 2° E vedado ס pagamento de qualquer antecipayaס ou distribuiyaס de 

valores a titulo de participayaס nos lucros ou resultados da empresa em 

periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo 

ano civil." 

E ס art. 28, § 9°, "e", 7, da Lei n. 8.212/1990 e ainda mais claro ao assentar 

que as importancias "recebidas a titulo de ganhos eventuais" nao integram ס 

conceito de salario de contribuiyaס. 

Eis, precisamente, ס caso da Participar;iio nos Resultados, eventualmente 

paga aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, nao para 

complementar-lhes a remunerayaס do trabalho a que institucionalmente se 

dedicam, mas como forma de gratificar-lhes proporcionalmente a eficiencia com 

que, por vezes, desempenham esta importante funyaס publica, logrando superar 

metas previamente impostas pela Administrayao Fazendaria local. 

40 STJ, REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SE<;AO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014. 
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Em linha com ס art. 3°, § 2°, da Lei n. 10.101/2000, ס art. 26 da Lei 

Complementar do Estado de Sao Paulo n. 1.059/2008, cioso do que dispoem os 

arts. 7°, XI, 37, caput, 39, § 3°, e 218, § 4°, da CF, excepcionou ס carater salarial, 

remunerat6rio da Participa9ao nos Resultados. Tanto e assim que ja houve 

exercicios em que ref erida verba nao foi paga aos Agentes Fiscais de Rendas. 

Com efeito, esta ausencia de periodicidade fixa para fins de pagamentos de 

Participa9ao nos Resultados, visf vel na legisla9ao do Estado de Sao Paulo, nao 

constitui uma omissao sem prop6sito. Pelo contrario: vem, precisamente, 

confirmar a assertiva de que a mencionada verba nao constitui um complemento 

de salario desta classe de funcionarios publicos. 

Esta incerteza quanto ao pagamento de Participa9ao nos Resultados, no 

curso de um dado exercicio fiscal, bem assim quanto a sua manuten9ao em 

exercicio futuro, aos seus parfunetros de periodicidade e de valor de pagamento, 

afasta a caracteristica da habitualidade, sem ס que nao ha que se falar em 

remunera9ao de trabalho. Eis o que ja bem decidiu ס Supremo Tribunal Federal, 

em questao afeita a seara privada, que em tudo se aproveita ao presente caso. 

Confira-se: 

"CONTRJBU19AO - SEGURJDADE SOCIAL - EMPRE,GADOR. A 
contribui90.o social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais 
do empregado, a qualquer titulo, quer anteriores, quer posteriores a 
Emenda Constitucional n° 20/1998- inteligencia dos artigos 195, inciso I, 
e 201, § 11, da Constitui90.o Federal. "41 

Remunera90.o tem origem latina. Vem de "remuneratio", do verbo 

"remuneror" composto do "re" que da ideia de reciprocidade, e de "muneror", 

recompensar. "Muneror" e verbo derivado do substantivo "munus", "muneris", 

atributo, presente. A palavra salario, por seu turno, deriva do latim "salarium" e 

este de sal ("sal", "salis"; "hals", em grego) porque era costume entre os romanos 

pagar aos empregados domesticos em quantidade de sal.42

41 STF, RE 565.160, Plenario, Relator ס Min. Marco Aurelio,j. 29/05/2017. 

42 Arnoldo Silssekind pontua que salario e obriga(i:aס derivada do contrato de trabalho, e 
contrapresta(i:aס pelo trabalho prestado ou posto a disposiya0" :ס trabalho e ס salario constituem 
as obriga9oes cardeais do contrato de trabalho. 0 primeiro - - trabalho ס quando prestado nas 
condi9oes exigidas para a conjigura9iio da re/a9iio de emprego, qualifica ס contrato, dele 
advindo as demais obriga9oes do empregado, como discip/ina, diligencia, assiduidade,fidelidade 
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Tudo a confirmar, pelo carater retributivo de trabalho e a habitualidade que 

as marcam, a sinonimia moderna entre remunera9iio e salario43
, ausente quer no 

caso da Participas;ao nos Resultados, quer da Bonificas;ao por Resultados.44

etc.). Ainda do trabalho surgem obriga9oes para ס empregador, visando a prote9iio do 
empregado na execu900 do servi90. 0 segundo - - salario ס e a retribui9iio das obriga9oes 
cumpridas pelo empregado. 0 trabalho e a presta9iio; ס sa/ario e a contrapresta900." 
(SUSSEKIND, Arnaldo. Da remunerayaס. In: S0SSEKIND, Amaldo; MARANHAO, Delio; 
VIANNA, Segadas. lnstitui9oes de Direito do Traba/ho. vol. I. 10. ed. RJ: Freitas Bastos, 1987. 
p. 308 e 309)

43 Na percuriente analise de Mauricio Godinho Delgado: 

"A cuitura justraba/hista patria tem conferido pelo menos tres sentidos diferenciados a 
palavra remunera9fio. Trata-se de acep9oes obviamente pr6ximas, embora guardando certa 
especificidade entre si. 

A primeira dessas acep9oes praticamente identifica, cסmס visto, ס conceito de 
remunera9iio aס de salario, como se fossem expressoes equivalentes, sin6nimas. A /ei, a 
jurisprudencia e a doutrina referem-se, comumente, aס carater remunerat6rio de certas verbas, 
c/assificam parceias como remunerat6rias, sempre objetivando enfatizar a natureza sa/arial de 
determinadasfiguras trabalhistas. Em harmonia a essa primeira acep9fio, utiliza-se nס cotidiano 
trabalhista, reiteradamente, a expressfio remunera9fio cסmס se possuisse ס mesmo conteudo de 
salario. 

A segunda dessas acep9oes tende a estabelecer certa diferencia9fio entre as expressoes: 
remunera9iio seria ס genero de parcelas contraprestativas devidas e pagas aס empregado em 
fun9iio da presta900 de servi9os ou da simp/es existencia da rela9fio de emprego. ao passo que 
salario seria a parcela contraprestativa principal paga a esse empregado no contexto do 
contrato. Remunera9iio seria ס genero: saiario, a especie mais importante das parcelas 
contraprestativas empregaticias. 

Fina/mente, ha uma terceira acep9iio, que alarga um pouco mais a diferencia9iio entre 
as figuras. Essa terceira acep9iio esta fundada nס mode/o sugerido peio texto dos arts. 76 e 457, 
caput, da CLT. 

De fato, a Consolida9iio teria construido para a pa/avra sa/ario tipo lega/ especifico. Ele 
seria ס conjunto de parcelas contraprestativas devidas e pagas diretamente pe/o ernpregador aס 
empregado, em virtude da rela9fio de emprego (arts. 457, caput, e 76, CLT). Ou seja. para esta 
no9iio celetista de salario sera essencial a origem da parcela retributiva: somente tera carater 
de salario parcela contraprestativa devida e paga diretamente pelo empregador a seu 
empregado." (Curso de direito do trabalho. 14. ed. Sao Paulo: LTr, 2015. p. 760) 

44 Afirma Jose Martins Catharino: "0 direito aס sa/ario nasce do contrato individual de 
trabalho, ou de uma relayaס juridica iוnperativa quando a lei toma conhecimento de uma situa9iio 
particular mas com intensos rejlexos sociais. ( .. ) 0 objeto do contrato de traba/ho implica em 
duas presta9oes distintas, sucessivas e cruzadas: trabalho, peio empregado, salario, a cargo do 
empregador, pouco valendo qual a natureza da primeira presta9iio, e qual a forma que a segunda 
se reveste. Os dois elementos nucleares do contrato - trabalho e salario - constituem sua razfio 
de ser." (Tו·atado Juridico do Salcirio. Sao Paulo: LTr, 1994. p. 65 e 71)
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A Consolida9ao das Leis do Trabalho refere-se a salcirio e remunerar;iio no 

seu art. 457, deixando claro que a ultima e genero, no qual se inclui o primeiro: 

"Art. 457. Compreendem-se na remunerafiio do empregado, para todos 

os efeitos legais, alem do salario devido e pago diretamente pelo 

empregador, como contraprestar;iio do servir;o, as gorjetas que receber. 

§ 1 ° Integram o salario a importancia fzxa estipulada, as gratificar;oes

legais e as comissoes pagas pelo empregador.

§ 2 ° As importancias, ainda que habituais, pagas a titulo de ajuda de custo, 

auxilio-alimentar;iio, vedado seu pagamento em dinheiro, dicirias para 

viagem, premios e abonos nfio integram a remunerar;fio do empregado, nfio 

se incorporam ao Contrato de Trabalho e nfio constituem base de 

incidencia de qualquer encargo trabalhista e previdenciario." 

Sobre ס tema, a lii;ao sempre segura de Arnaldo Sussekind, Delio Maranhao 

e Segadas Vianna, que bem destacam a habitualidade como elemento inerente aos 

pagamentos de salario e das demais verbas que compoem ס conceito ampliado de 

remunerai;ao, verbis: 

"Salcirio e a retribuir;iio dos servir;os prestados pelo empregado, por forr;a 

do contrato de trabalho, sendo devido e pago diretamente pelo empregador 

que deles se utiliza para a realizar;fio dos fins colimados pela empresa,· 

remunerar;a.o e a resultante da soma do salario percebido em virtude do 

contrato de trabalho e dos proventos auferidos de terceiros, habitualmente, 

pelos servir;os executados por forr;a do mesmo contrato."45

Ao tratar do conceito juridico de "retribuii;ao pecuniaria no Direito 

Administrativo", Mauricio Antonio Ribeiro Lopes46 assentou nao haver 

"identidade entre os conceitos de remunerar;iio no Direito Administrativo e no 

Direito do Trabalho." lsto em razao das notas distintivas entre os funcionarios 

45 SUSSEKIND, Arnaldo; VIANNA, Delio Maranhao e Segadas. lnstitui9oes de Direito 

do Trabalho, 10. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, Vol. I, p. 305-306. 

46 LOPES, Maurfcio Antonנo Ribeiro. A reforma administrativa e os novos sistemas 
remunerat6rios dos servidores publicos e dos agentes politicos. In: DT PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella di; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Doutrinas Essenciais - Direito Administrativo. Sao 
Paulo: RT, Vol. VII, p. 682-683.

Avenida Angelica, n° 2346, Cj. 111, Higicn6polנs. Sao Paulo - SP. 01228-200 

Tel./fי'ax (011) 3122-2100. E-mail: htt@usp.br 

50 



HELENO TA VEIRA TORRES 

Professor Titular de Direito Financeiro e Livre-Docente de Direito Tribut:irio do Departamento de Direito 

Econ6mico, Financeiro e Tribut:irio da Faculdade de Direito da Universidade de Siio Paulo - USP 

ADVOGADO 

publicos e os empregados, a medida que os primeiros nao mantem vinculo 

contratual, mas institucional com a Administrayao.47

As peculiaridades envolvendo os servidores publicos, todavia, nao sao 

suficientes para superar as marcas conceituais do que constitui remunera9iio. 

Entendimento diverso superaria os axiomas de estabilidade, unidade e coerencia 

de conteudos que marcam ס ordenamento juridico brasileiro como sistema. 

E a assertiva ganha ainda maior relevo quando observada a existencia de 

um conceito constitucional de remunera9iio, entendida como pagamento habitual, 

razao pela qual, nele, nao se incluem, por exemplo, verbas como a participayaס 

nos lucros (arts. 7°, XI, e 218, § 4°), e as de feiyaס indenizat6ria (art. 37, § 11).48 

Na precisa liyaס de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, verbis: 

"Tambem niio podem deixar de ser pagas as vantagens que tem carater 

indenizat6rio, ja que se trata de compensar ס servidor por despesas 

efetuadas no exercicio do cargo, e ס caso das diarias e das ajudas de custo. 

Niio se pode pretender que ס servidor que fa9a gastos indispensaveis ao 

exercicio de suas atribui9oes niio receba a devida compensa9iio 

pecuniaria. Trata-se de aplica9iio pura e simples de um principio geral de 

direito que impoem a quern quer que cause prejuizo a outrern ס dever de 

indenizar. "49

Esclarece Mauricio Antonio Ribeiro Lopes que a finalidade das 

indeniza9oes e ressarcir despesas a que ס servidor seja obrigado em razao do 

serviyס, compreendendo ajudas de custo, para acudir a despesas que o servidor 

tenha de fazer em razao de mudanya permanente de domicilio, quando for 

47 No mesmo sentido: MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. Sao 
Paulo: RT, 2008, p. 271. 

48 Esta distin9ao entre verbas de cunho remunerat6rio e verbas de cunho indenizat6rio ja
bem foi assentada pelo Superior Tribunal de Justi9a, no Recurso Especial n° 1.230.957-RS 
(ac6rdao submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC de 1973), para fins previdenciarios: 
"A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6. 727/2009), as importancias 
pagas a titulo de indeniza9iio, que niio coז·respondam a servi9os prestados nem a tempo a 
disposi9iio do empregador, niio ensejam a incidencia de contribui9iio previdenciaria. ( .. ) 
Dessarte, nao ha como se conferir a referida verba ס carater remunerat6rio pretendido pela 
Fazenda Nacional, por niio retribuir ס trabalho, mas sim reparar um dano." (REsp 1.230.957-
RS, Primeira Se9ao, Relator ס Min. Mauro Campbell Marques,j. 26/02/2014) 

49 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 30 ed., Rio de Janeiro: GEN 
- Forense, 2017, p. 708.
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designado para ter exercicio em nova sede; diarias, para enfrentamento de gastos 

com deslocayaס transit6ria e eventual, a serviyס, para outro ponto do territ6rio; e 

transporte, para suprir dispendios do servidor que, em veiculo pr6prio, deve 

realizar serviyס externo, por fסrya das atribuiyסes pr6prias do cargo (arts. 53, 54 

,58, 60 daLei 8.112/1990). 50

Nao por acaso, a Constituiyaס de 1988 consigna que, para os servidores 

publicos em geral, a remunei·ayaס, como pagamento habitual destinado a retribuir 

trabalho, deve ser funcionalizada a natureza e as peculiaridades de cada cargo 

integrante da estrutura administrativa do Estado brasileiro. Veja-se: 

"Art. 39. A Uniao, os Estados, ס Distrito Federal e os Municipios instituirao 

conselho de politica de administrayaס e remunerayaס de pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 1 ° A fixac;ao dos padroes de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remunerat6rio observara: 

1 - a natureza, ס grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; 

11 - os requisitos para a investidura; 

111 - as peculiaridades do cargo,· 

( .. ) § 4° 

0 membro de Poder, ס detentor de mandato eletivo, os Ministros 

de Estado e os Secretarios Estaduais e Municipais serao remunerados 

exclusivamente por subsidio fixado em parcela unica, vedado ס acrescimo 

de qualquer gratificac;ii.o, adicional, abono, premzo, verba de 

representac;iio ou outra especie remunerat6ria, obedecido, em qualquer 

caso, ס disposto nס art. 37, X e XI. ( .. ) 

§ 6° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario publicariio anualmente 

 .s valores do subsidio e da remunerac;ii.o dos cargos e empregos publicosס

( .. ) § 8° A remunerac;iio dos servidores publicos organizados em carreira 

podera ser fixada nos termos do § 4�" 

so In DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella e SUNDFELD, Carlos Ari (orgaruzadores),
Cole9iio Doutrinas Essenciais: direito administrativo: Agentes Publicos e lmprobidade, Sao 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Vol. 7, 2012, p. 682. 
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Ha que se reconhecer, pois, a existencia de um conceito constitucional de 

remunerar;iio. A ele se submete o exercicio da competencia legislativa de todas as 

unidades da federa<;aס, inclusive quanto ao teto estipendial dos agentes publicos; 

teto ao qual se sujeitam, independentemente do nomen iuris que recebam, as 

parcelas de fundo remunerat6rio, quando pagas com habitualidade, em fun9ao da 

pessoa do servidor, com incorpora9ao ao salario para fins de aposentadoria. 

Nao por outra razao, apesar de os servidores f ederais, nos termos do Lei n. 

8.112/1990, estarem autorizados a receber verbas "alem do vencimento", nem 

todas elas restarao sujeitas ao teto do art. 37, XI, da CF. E ס caso das indenizar;oes 

(art. 49, 1, da Lei 8.112/1990)51
, cujo efeito remunerat6rio, para fins do 

mencionado teto estipendial, foi expressamente afastado pelo Poder Constituinte 

Ref ormador ( art. 3 7, § 11, da CF). 

No caso do servidor publico estatutario, cujo regime de trabalho e 

regulamentado por uma lei de ordem publica52 , vulgarmente chamada de Estatuto, 

fala-se na percep<;aס habitual de vencimento, como sinonimo de remunera9ao, 

entendida esta rubrica como a retribui9ao pecuniaria fixada em lei pelo exercicio 

do cargo publico (art. 40). 

Nas palavras de Odete Medauar53
, "denomina-se vencimento, no singular, 

a retribuir;iio, em dinheiro, pelo exercicio de cargo ou funr;iio publica com valor 

fixado em lei. ( .. ) Os vocabulos 'vencimentos' ou 'remunerar;iio' designam ס

conjunto formado pelo vencimento (referencia) do cargo ou funr;iio mais outras 

importiincias percebidas, denominadas vantagens pecuniarias. " 

51 Dentre a categoria de indenizayסes estao ס pagamento de ajuda de custo, diarias, 
transporte e auxilio-moradia, nos termos do art. 51 da referida Lei n. 8.112/1990, verbis: 
"Art. 51. Constituem indeniza9oes ao servidor: 1- ajuda de custo; ח - diarias; III - transporte; 
1V - auxilio-moradia. " 

52 Pontes de Miranda, ao discorrer a respeito de remunerayaס dos parlamentares, nos
brinda com estas palavras: "razoes de ordem moral e economjca depoem contra a gratuidade das 
funyסes publicas; depoem ate contra a pouca remunerayaס de cargos publicos. Ao sistema de 
cargos gratuitos opoem-se que os eleitores teriam de votar s6 em ricos, que pudessem deslocar
se dos lugares em que tem ס centro de suas atividades, ou s6 em pessoas domiciliadas e residentes 
na Capital Federal. 0s gratuitos custam caro; e ס dito de TALLEYRAND, a prop6sito, e famoso. 
Opoe-se mais: que os escoLhidos teriam de dedicar-se a outras profissoes, desatentos a sua missao 
publica". (Comentarios a Constitui9ao de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969, 2 ed., 2 tir., Sao 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, T. III, 1973, p. 24. 

53 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 12. ed. Sao Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 271. 
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Mais ainda, nos termos da Lei n. 8.112/1990, como diretriz nacional e geral, 

tem-se que o servidor estaturario tambem podera perceber vantagens pecuniarias 

permanentes e gratifica9oes, a saber: 

"Art. 41. Remunera9cio e ס vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniarias permanentes estabelecidas em lei. " 

"Art. 61. Alem do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, sercio 

deferidos aos servidores as seguintes retribui9oes, gratifica9oes e 

adicionais: 

1 - retribui9cio pelo exercicio de fun9cio de dire9cio, che.fia e 

assessoramento; 

11 - gratifica9cio natalina; 

111 -Revogado. 

1V - adicional pelo exercicio de atividades insalubres, perigosas ou 

penosas; 

V -adicional pela presta9ao de servi90 extraordinario; 

V1 - adicional noturno; 

V11 -adicional de ferias; 

VI11 - outros, relativos ao local ou a natureza do trabalho. 

IX - gratifica9ao por encargo de curso ou concurso." 

Na sfntese proposta Maurfcio Antonio Ribeiro, "o conceito de remunera9ao 

consiste na soma das parcelas devidas ao servidor publico a titulo de vencimentos 

e de vantagens pecuniarias, sendo os primeiros a designa9ao tecnica da 

retribui9ii.o pecuniaria legalmente prevista como correspondente ao cargo 

publico"; as segundas, o genero que congloba as especies de indeniza9oes (arts. 

53, 54, 58 e 60 da Lei n. 8.112/1990), de gratifica9oes (arts. 61, I e II, 62 e 63 da 

Lei n. 8.112/1990) e adicionais (arts. 61, Ill a VIII, da Lei n. 8.112/1990).54

54 LOPES, Maurfcio Antonio Ribeiro. A reforma administrativa e os novos sistemas 
remunerat6rios dos servidores publicos e dos agentes polfticos. In: DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella di; SUNDFELD, Carlos Ari (Orgs.). Doutrinas Essenciais - Direito Administrativo. Sao 

Paulo: RT, Vol. VII, p. 682-683. 
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Consoante antecipado, ap6s a Emenda Constitucional n. 19/1998, a 

Constitui9ao de 1988 tambem passou a prever os subsidios como especie do genero 

estipendio, ס qual e pago em parcela unica aos agentes publicos indicados pelo 

Constituinte Reformador. 

E ס que se encontra posto na norma do art. 39, § 4°, da CF, com reda9ao 

dada pela Emenda Constitucional n 19/1998, verbis: 

"Art. 39. ( .. ) 

§ 4° 0 membro de Poder, ס detentor de mandato eletivo, os Ministros de 

Estado e os Secretarios Estaduais e Municipais sertio remunerados 

exclusivamente por subsidio fzxado em parcela unica, vedado ס acrescimo 

de qualquer gratificar;tio, adicional, abono, premio, verba de 

representar;tio ou outra especie remunerat6ria, obedecido, em qualquer 

caso, ס disposto no art. 3 7, X e XI." 

Vencimento e subsidio nao se confundem, em razao dos distintos criterios 

pessoais a que se destinam, apesar da submissao ao teto estipendial comum do art. 

3 7, XI, da CF, fruto da Reforma Administrativa, porquanto detem natureza juridica 

de remunera9ao. 

0 vocabulo "remunera9ao" deve ser, aqui, amplamente, compreendido, 

como ganhos habituais dos servidores publicos lato sensu, em retribui9ao ao 

trabalho a que se dedicam. 

Em perfeita manuten9ao da sistematicidade que deve marcar a tutela 

juridica da remunera9ao no Pais, nao e diversa a compreensao do tema sob uma 

perspectiva previdenciaria, como esclarece ס art. 22, 1, da Lei n. 8.212/1991: 

"Art. 22. A contribuir;tio a cargo da empresa, destinada a Seguridade 

Social, alem do disposto no art. 23, e de: 

1 - vinte por cento sobre o total das remunerar;oes pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer titulo, durante ס mes, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem servir;os, destinadas a retribuir ס 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos servicos efetivamente prestados, quer pelo 

tempo a disposiciio do empregador ou tomador de servicos, nos termos da 
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lei ou do contrato ou, ainda, de conven9t10 ou acordo coletivo de trabalho 

ou senten9a normativa." 

No mesmo sentido, referida habitualidade, necessaria a caracteriza9ao de 

uma verba como remunerat6ria, encontra-se positivada no § 11 do art. 201 da CF, 

segundo ס qual: "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo, serao 

incorporados ao salcirio para efeito de contribui9t10 previdenciciria e consequente 

repercussa.o em beneficios, nos casos e na forma da lei." 

Do julgamento do Recurso Extraordinario n. 565.160-SC55
, alguns 

argumentos revelam-se uteis ao presente caso, a medida que tomam a 

habitualidade como elemento inerente a caracteriza9ao de uma verba como sendo 

de natureza remunerat6ria; o que, no caso, revelou-se decisivo para fins de 

defmi9ao da base de calculo de contribui9oes previdenciarias. 

Como bem assentou ס Ministro Luis Roberto Barroso: 

"( .. ) a pr6pria Constitui9t10 sempre estabeleceu que os valores habituais 

pagos ao empregado devem ser incorporados ao conceito de salcirio para 

efeito de contribui9t10 previdenciciria, tal qual estabelece, atualmente, ס art. 

201, §11, e, antes da EC 20, 4§ ס� do mesmo dispositivo. 

( .. ) 19. 0 ultimo ponto que acho importante salientar e que, apesar de a 

reda9t10 do art. 22, I, da Lei 8.212/91, ser inteiramente compativel com a 

Constitui9t10, mesmo em momento anterior a EC 20, a dicc;ao dos arts. 195, 

I, a e 201, §11, impoe limita98es a tributa9t10 das verbas pagas ao 

trabalhador. Pela leitura conjunta desses artigos, verifica-se que a 

contribui9t10 deve incidir tt1o somente sobre as verbas oriundas diretamente 

da rela9t10 de trabalho e em virtude da atividade laboral desenvolvida pelo 

trabalhador, pagas com habitualidade pelo empregador. Devem, portanto, 

ser excluidas as de claro carciter indenizat6rio e as pagas eventualmente 

por mera liberalidade." 

No mesmo sentido, ס escorreito voto proferido pela Ministra Carmen Lucia: 

"Da expressa.o 'ganhos habituais do empregado' se pode extrair base de 

incidencia mais ampla para a contribuic;t1o social do que ס conceito restrito 

de salcirio oferecido pelo Direito do Trabalho, a abranger todas as parcelas 

55 STF, RE 565.160, Plena.rio, Relator ס Min. Marco Aurelio, j. 29/05/2017. 
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de carater remunerat6rio pagas em decorrencia do contrato de trabalho, 

ainda que por terceiros. ( .. ) 

No mesmo sentido e ס parecer da Procuradoria-Geral da Republica, no 

qual invocada li9ao de Arnaldo Sussekind: 

'( ... ) a locu9ao folha de salarios' ajusta-se a defini9ao de salario em 

sentido lato, abrangendo as parcelas de natureza remunerat6ria 

percebidas como contrapresta9ao do trabalho executado pelo empregado. 

Nesse diapasao, excluem-se as verbas nao concernentes a retribui9ao 

laborativa, tais como, indeniza9oes, participa9ao nos lucros ou resultados, 

ganhos eventuais." 

J ose Martins Catharino assinala a diferencias;ao constante na CL T entre 

salario e remuneras;ao, mas diz preferir empregar, sempre que possf vel, os 

vocabulos remuneras;ao, retribuis;ao e salario como sinonimos. 56

Demarcado esse debate tem1inol6gico, e certo que salario e remuneras;ao 

caracterizam-se, nos termos do "caput" do art. 457 da CLT, como contraprestas;ao 

fmanceira habitual em razao da aquisis;ao de servis;os. 

0 Supremo Tribunal Federal nao discrepou dessa visao. Tanto e assim que 

diversos Ministros afmnaram, em seus votos constantes do ac6rdao proferido no 

RE n° 565.160-SC, que salario ou remuneras;ao, que perfaz as bases de calculo das 

contribuis;oes devidas por empresa ou empregador e trabalhador ou segurado, e ס 

valor devido, com habitualidade, orientado a retribuis;ao ao trabalho prestado. 

Neste sentido, ס Min. Luiz Fux afirmou que "( .. ) a base de calculo da 

exa9a.o continuou sendo a mesma, qual seja: afolha de salarios, assim tida como 

a soma dos valores pagos em retribui9ao a atividade laboral, desde que se 

revistam do requisito de habitualidade, ( .. )". 

N a esteira dos esclarecimentos acima, porquanto efetuados em carater 

eventual, por liberalidade da Administra9ao Fazendaria, ao estabelecer objetivos e 

metas, e sem qualquer garantia de recorrencia entre distintos exercfcios fiscais, os 

pagamentos, a tftulo de Participa9ao nos Resultados, por vezes devido aos Agentes 

Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, e um tertius genus em face do 

vencimento que recebem mensalmente. A exemplo do que ocorre com a PLR, ס 

56 CA THARINO, Jose Martins. Tratado Juridico do Salario. SP: L Tr, 1994. p. 21. 
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seu equivalente no setor privado, evidencia-se ס instituto carente de natureza 

juridica remunerat6ria. 

Con·etamente, a Participas;ao nos Resultados nao foi inserida, pelo 

legislador paulista, no conceito legal de remuneras;ao, previsto na Lei 

Complementar Paulista n. 1.059/2008, sequer integrando ס titulo "Da remuneras;ao 

e Outras V antagens Pecuniarias". 

No rol de seu art. 15, apenas se encontram previstos, como parte fixa da 

remuneras;ao, ס valor-base, expresso em quantidade de quotas, conforme ס nivel 

em que estiver enquad.rado ס Agente Fiscal de Rendas (inciso 1); e, como parte 

variavel desta: ס mencionado premio de produtividade, alem de outros previstos 

em lei (inciso 11). 

E, na condis;ao de vantagens pecuniarias, apenas foram contempladas pelo 

Parlamento local, dentre outros, ס decimo terceiro salario; ס acrescimo de 1/3 das 

ferias; adicional de transporte como ajuda de custo para indenizar despesas de 

locomo9ao; verba indenizat6ria pelo exercicio em unidades localizadas nas divisas 

do Estado; e diarias; sendo certo que aquelas de carater indenizat6rio, nao obstante 

o nomem iuris da rubrica, nao restarao sujeitas ao teto estipendial do art. 37, XI,

da Constituis;ao de 1988, com equivalente no art. 115, XII, da Constitui9ao do

Estado de Sao Paulo.

Referida equiparas;ao a "premio de produtividade", para fins de 

caracterizas;ao da Participas;ao nos Resultados dos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de Estado de Sao Paulo como verba remunerat6ria, sequer se adequa aos 

contornos deste primei1·0 instituto no ambito da legislas;ao local. 

Perceba-se que ס art. 1 7 da Lei Complementar Paulista n. 1.059/2008, 

diversamente do que ocorre com a Participa9ao nos Resultados, a qual pode 

mesmo nao ocorrer em um exercicio, tratou do instituto do Premio de 

Produtividade, percebido pelos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, 

como verba apurada e paga, mensalmente, isto e, com habitualidade e com valor 

maximo ja antevisto, garantindo-se previsibilidade ao dispendio. Veja-se: 

"Art. 17. 0 Agente Fiscal de Rendas faz jus a premio de produtividade, 

apurado e atribuido mensalmente em quantidade de quotas, na forma a ser 

disciplinada pelo Secretario da Fazenda, obedecido ס limite maximo de 

3. 600 (tres mil e seiscentas) quotas por mes. pelo exercicio das fun9oes
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previstas no artigo 2 ° desta lei complementar, com excer;a.o dafiscalizar;a.o 

direta de tributos. 

§ 1° -Aos servidores no exercicio da fiscalizar;a.o direta de tributos, ס

premio de produtividade sera apurado e atribuido mensalmente, na forma 

a ser disciplinada pelo Secretario da Fazenda, tendo como limite maximo 

75% (setenta e cinco por cento) da quantidade fzxada no "caput" deste 

artigo. 

§ 2° 

- 0 excesso da quantidade de quotas em relar;a.o ao limite de percepr;a.o

mensal a que se refere 1 § ס ° deste artigo sera destinado a compensar 

insuficiencias verificadas nos 6 (seis) meses anteriores ou posteriores a sua 

produr;a.o. 

§ 3° 

- 0 Agente Fiscal de Rendas na.o perdera ס premio de produtividade

quando se afastar em virtude de ferias, licenr;a-premio, gala, nojo, juri, 

licenr;a-saude, licenr;a-gestante, licenr;a-paternidade, licenr;a-ador;a.o, falta 

abonada, ausencia para consulta, exame ou sessa.o de tratamento de saude, 

servir;os obrigat6rios por lei, viagens e servir;os especiais e de relevdncia e 

outros afastamentos que a legislar;a.o considere como de efetivo exercicio 

para todos os efeitos legais. 

§ 4° 

-Ao Agente Fiscal de Rendas, quando no exercicio da fiscalizar;a.o

direta de tributos, ser-lhe-a atribuido, por dia de afastamento a que se 

refere 5° § ס deste artigo, ס equivalente a 1/30 (um trinta avos) do limite 

previsto no § 1 ° deste artigo. 

§ 5° -Ao Agente Fiscal de Rendas afastado para ס exercicio de mandato

eletivo federal, estadual ou municipal, quando permitido nos termos da 

legislar;a.o optar pela remunerar;a.o de seu cargo, e ao afastado nos termos 

da Lei Complementar n° 343, de 6 de janeiro de 1984, sera devido 

mensalmente, durante ס periodo de afastamento, ס premio de produtividade 

nos limites maximos de que trata este artigo, na seguinte conformidade: 

1 - do "caput", se durante os 12 (doze) meses anteriores ao afastamento se 

encontrasse no exercicio de funr;a.o de que trata ס artigo 2° desta lei 

complementar, a excer;a.o dafiscalizar;a.o direta de tributos; 

2 - do § 1 � nas demais situar;oes.

§ 6° -Aplica-se ס disposto no § 5° deste artigo aos afastamentos para ס

exercicio das atividades publicas previstas no item 4 do § 1 ° do artigo 13, 

A venlda Angelica, n° 2346, Cj. 111, Higien6polis. Siio Paulo - SP. 01228-200 

Tel./fי'ax (011) 3122-2100. E-mail: htt@usp.br 

59 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular dt: Direito Financeiro t: Livre-Docentt: de Direito Tribut:irio do Departamento de Direito 
Economico, F.inanceiro t: Tribut:irio da Faculdade de Direito da Universidade de Siio Paulo - USP 

ADVOGADO 

observado ס disposto no § 7° deste artigo, ambos desta lei complementar. 

§ 7° 

- 0 Agente Fiscal de Rendas que conte com menos de 5 (cinco) anos

de efetivo exercicio no cargo, e venha a exercer atividade publica, com 

autoriza9a.o fundamentada no item 4 do § 1 ° do artigo 13 desta lei 

complementar, enquanto perdurar ס afastamento, fara jus, mensalmente, 

ao valor equivalente a 10% (dez por cento) do limite estabelecido no 

"caput" deste artigo. 

§ 8 ° 

- No caso de substitui9a.o em qualquer das fun9oes abrangidas pelo

"caput" deste artigo, ס substituto fara jus ao premio de produtividade 

atribuido a respectiva fun9a.o durante ס periodo em que a desempenhar." 

E ס pagamento do mencionado Premio de Produtividade, por si mesmo, 

revela-se desvinculado das atividades de fiscalizafao; ס que constitui elemento

base do pagamento da Participas;ao nos Resultados, f erramenta de "Administras;ao 

por objetivos" diversa, orientada a maximizar a arrecadas;ao estatal. 

Por f1111, cumpre destacar que os pagamentos de Participas;ao nos Resultados 

nenhuma relas;ao guardam com os bonus de eficiencia pagos a integrantes da 

Administras;ao Fazendaria Federal, institutos que ja foram examinados pelo 

Tribunal de Contas da Uniao na Tomada de Contas n. 005.283/2019-1. 

Neste feito administrativo, decorrente de Representa9ao instaurada pela 

Secretaria de Macroavalias;ao Govemamental - Semag, examinou ס Tribunal de 

Contas da Uniao nao s6 ס pagamento do Bonus de Eficiencia e Produtividade -

BEP na Atividade Tributaria e Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho (Lei 13.464/2017), mas tambem os honorarios de sucumbencia pagos a 

servidores publicos (Lei 13.327/2016). 

Isto sob ס prisma da Lei de Responsabilidade Fiscal e das medidas 

compensat6rias que deveriam lastrear a aparente concessao de incentivos fiscais a 

estes servidores, relativamente a exonera9ao do pagamento de contribui95es 

previdenciarias sobre ס recebimento das verbas em questao. 

0 Relator, Ministro Bruno Dantas, questionou a posi9ao do Ministerio da 

Economia, segundo a qual "a exclusao dos BEP da base de calculo da contribuis;ao 

previdenciaria nao se trata de isens;ao tributaria, e sim de hip6tese de nao 

incidencia. Tal premissa estaria alicer9ada no RE 593.068, no qual ס STF esposou 

 entendimento no sentido de que 'somente devem figurar como base de calculo ס
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da contribuii;ao previdenciaria as remunerai;oes/ganhos habituais que tenham 

'repercussao em beneficios' ." 

Concluiu a Corte de Contas, no entanto, que os B6nus de Eficiencia e 

Produtividade na Atividade Tributaria e Aduaneira e na Atividade de Auditoria

Fiscal do Trabalho representam ganhos habituais, dai porque deveriam repercutir 

nos proventos de aposentados e pensionistas. 

Nas conclusoes do relat6rio de inspei;ao, restou consolidado o seguinte 

acerca do BEP: (i) trata-se de parcela remunerat6ria complementar; (ii) a exclusao 

dos valores devidos a titulo do bonus da base de calculo da contribuii;ao 

previdenciaria configura beneficio tributario; (iii) esse beneficio foi indevidamente 

concedido; (iv) a Fiscalizayao discorda da interpretayao do Ministerio da 

Economia, segundo o qual nao se trataria de beneficio tributario, mas sim, de 

hip6tese de nao incidencia; (v) o BEP configura iseni;ao e, curiosamente, apesar 

de nao compor a base de calculo da contribuii;ao, e custeado por fontes da 

seguridade social; (vi) deveria ter havido lei especifica para tratar da iseni;ao; (vii) 

nao ha, na exposii;ao de motivos da MP 765/2016, estimativas de impacto 

ori;amentario e financeiro para a renuncia de receita, contrariando os artigos 113 

do ADCT e 14, caput, da LRF; (viii) e recomendavel que o Ministerio da 

Economia estabelei;a medidas de compensai;ao para a instituii;ao da renuncia de 

receita previdenciaria; (ix) nao cabe restituii;ao dos valores recebidos de boa-fe e 

por causa de incorreta interpretai;ao ou ma aplicai;ao da lei pela Administrayao ou 

mesmo pelo Judiciario, conforme entendimento do STF (MS 26.085); (x) a base 

de calculo do bonus, que seria composta pelo valor da arrecada9ao de multas 

tributarias e aduaneiras e da aliena9ao de bens apreendidos, no caso da Atividade 

Tributaria e Aduaneira, e pelo valor das multas trabalhistas, no caso da Atividade 

de Auditoria-Fiscal do Trabalho, foi rejeitada pelo Congresso Nacional e, diante 

do vacuo legislativo, e incorreto o entendimento do Ministerio da Economia acerca 

da edi9ao de decreto, dado que esse ato infralegal nao se presta a alterar a 

remunera9ao de agentes publicos nem a aumentar despesas. 

Com isso, adveio o Ac6rdao 1.840/2019-TCU Plenario, no qual restou 

definido que eventual nao implementa9ao das medidas compensat6rias exigidas 

pela legislai;ao or9amentaria poderia acarretar a incidencia do disposto nos artigos 

14, § 2° e 15 daLC 101/2000, ensejando a necessidade de suspensao de beneficios 

e pagamentos. Nao e ס caso, todavia, dos pagamentos de Participa9oes nos 

Resultados, eventualmente feitos aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao 
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Paulo. Estes sao despidos de qualquer habitualidade. Podem mesmo nao ocorrer 

no curso de um dado exercicio, a exemplo do que se passou em 2016. 

A ausencia de habitualidade, igualmente, grava ס instituto da Bonificayaס 

por Resultados, devida a servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao 

Paulo. Trata-se de verba cuja percepyaס fica igualmente dependente do alcance de 

metas e indicadores de desempenho, razao pela qual nao havera que se falar em 

previsibilidade temporal ou quantitativa, relativamente ao seu efetivo pagamento. 

5. PARTICIPAl;AO NOS RESULTADOS E BONIFICAl;AO POR
RESULTADOS COMO EXCE(:OES QUALITATIVAS AO TETO
ESTIPENDIAL DO SERVI<;O PUBLICO NO P AIS:
ESPECIFICffiADES CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRA<;AO
FAZEND.ARIA E EFICACIA DO ART. 7°, XI, DA CF

Por meio da Ayaס Direta de Inconstitucionalidade, tombada sob ס n.

2042880-46.2018.8.26.0000, busca a Procuradoria-Geral do Estado de Sao Paulo 

submeter os pagamentos de Participa9ao nos Resultados, feitos aos Agentes 

Fiscais de Rendas integrantes da Administrayaס Fazendaria local, bem assim os 

pagamentos de Bonifica9ao por Resultados ao teto estipendial estipulado no ס art. 

115, XII, da Constituiyaס do Estado de Sao Paulo, que reproduz ס art. 37, XI, da 

Constitui9ao de 1988. 

E ס pretende por meio do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 

26, § 2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008 e do art. 2°, § 2°, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.079/2008; dispositivos que, expressamente, afastam 

as verbas em comento do mencionado teto estipendial, porquanto reconheceu-as, 

de forma escorreita, como valor pecuniario despido de carater remunerat6rio. 

Sob pena de interferencia do Poder Judiciario na esfera de liberdade de 

op9ao do legislador do Estado de Sao Paulo, com vistas a ordena9ao e estrutura9ao 

do poder local, as pretensoes deduzidas pelo Parquet estadual nao se justificam. 

Ilustrativamente, ainda que a Participayaס nos Resultados constitua parcela 

monetaria, nao ha que se falar em qualquer habitualidade ou previbilidade em seu 

pagamento. Este nao e mensal e pode mesmo nao ocorrer em um dado exercicio, 

eis que condicionado ao cumprimento de metas de arrecada9ao nem sempre 

factiveis, considerando as extemalidades que marcam ס tema (planejamentos 
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tributarios, sonega9ao fiscal, concessao de incentivos fiscais, crises economicas 

com redu9ao do volume de opera95es economicas, dentre outras), a serem 

rigorosamente apuradas pela Coordenadoria da Administra9ao Tributaria - CAT, 

nos termos da Resolu9ao SF 74, de 21 de junho de 2018. 

E a habitualidade - ausente no caso da Participa9ao nos Resultados ou da 

Bonifica9ao por Resultados - constitui, como visto, requisito essencial a 

caracteriza9ao de uma determinada verba como remunerat6ria. 

Neste particular, merece relevo a decisao monocratica do Recurso 

Extraordinario n. 380.363, outrora sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 

proferida em 13 de outubro de 2005, que precisamente reconheceu a natureza nao 

remunerat6ria dos pagamentos a titulo de Participa9ao nos Lucros, situa9ao 

analoga aquela presente examinada: 

"De fato, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no 

julgamento do Mandado de Injunr;iio 102, Plenario, Redator para ס

ac6rdiio Carlos Velloso, DJ 25. 10. 02, e de se concluir que a 

regulamentar;iio do art. 7� XI, da Constituir;iio somente ocorreu com a 

edir;iio da Medida Provis6ria n. 794, de 1994, que implementou ס direito 

dos trabalhadores na participar;iio nos lucros da empresa. Desse modo, a 

participar;iio nos lucros somente pode ser considerada "desvinculada da 

remunerar;iio 11 ( art. 7� XI, da Constituir;iio Federal) ap6s a edir;lio da citada 

Medida Provis6ria. Portanto, verifica-se ser possivel a cobranr;a de 

contribuir;iio previdenciaria antes da regulamentar;iio do dispositivo 

constitucional, pois integrava a remunerar;iio. Nesse sentido, 

monocraticamente, ס RE 351.506, Rel. Eros Grau, DJ 04.03.05." 

Na posi9ao firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exigiu-se lei para 

descaracterizar os pagamentos de Participa9ao nos Lucros como remunera9ao. E 

que caberia ao legislador afastar o mencionado requisito de habitualidade dos 

pagamentos a este titulo, tomando-o condicional, isto e, dependente do 

cumprimento de metas e indicadores pre-fixados. 

Nao e diversa, no Estado de Sao Paulo, a tutela legislativa, dada pela Lei 

Complementar Estadual n. 1.059/2008 E pela Lei Complementar Estadual n. 

1.079/2008, que expressamente tomam a Participa9ao nos Resultados e a 

Bonifica9ao por Resultados como verbas nao remunerat6rias, a medida que seu 

pagamento e eventual. Tanto e assim que sequer ocorrem em alguns exercicios. 
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Juridicamente impossivel, ao menos a luz do ordenamento estadual vigente, 

a tentativa do Ministerio Publico, no sentido de requalificar ditos pagamentos, 

feitos aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, como verbas de 

natureza indenizat6ria, estes nao encontram limite no art. 115, XII, da Constitui9ao 

do Estado de Sao Paulo ou no art. 37, XI, da Constitui9ao de 1988. Acertada, 

portanto, a norma do art. 26, § 2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008, 

cuja constitucionalidade, ao fmal, devera ser reconhecida. 

Igual assertiva aproveita-se a valida9ao da norma do art. 2°, § 2°, da Lei 

Complementar Estadual n. 1.079/2008. 

Nao obstante ס regime juridico dos pagamentos feitos aos servidores 

publicos lato sensu ter passado por 4 sucessivas muta95es constitucionais, 

nenhuma delas, consoante demonstrado, impos limites quantitativos ao pagamento 

de verbas dotadas de natureza juridica nao remunerat6ria. Estas sao residuais. 

Devem, logo, permanecer em espa90 de livre disposi9ao pelos parlamentos 

locais, quando da organiza9ao administrativa de cada ente federado, a partir de 

suas respectivas demandas e peculiaridades. 

0 que nao se pode abstrair, no particular sob considera9ao, e a presen9a de 

lei formal para tratar dos pagamentos feitos aos servidores publicos, sejam eles 

remunerat6rios ou nao. 57

0 STF ja teve oportunidade de se manifestar sobre ס tema. Veja-se: 

"- 0 tema concernente a disciplina juridica da remunera9fio funcional 

submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, 

vedando-se, em conseqii.encia, a interven9fio de outros atos estatais 

revestidos de menor positividade juridica, emanados de fontes normativas 

que se revelem estranhas, quanto a sua origem institucional, ao ambito de 

atua9fio do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposi9oes 

restritivas ou de fixa9iio de limita9oes quantitativas ao estipendio devido 

aos agentes publicos em geral. 

57 Como explica Maria Sylvia Zanella di Pietro: "Este principio [legalidade},juntamente 
com ס de controle da Administra9iio pelo Poder Judiciario, nasceu com ס Estado de Direito e 
constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Jsto porque a lei, ao 

mesmo tempo em que os define, estabelece tambem os limites da atua9iio administrativa que 
tenha por objeto a restri9iio aס exercicio de tais direitos em beneflcio da coletividade." (DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. Sao Paulo: Atlas. 2014, p. 64-65) 
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- 0 principio constitucional da reserva de lei formal traduz limita9cio ao
exercicio das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A
reserva de lei - analisada sob tal perspectiva - constitui postulado revestido
de fun9cio excludente, de carciter negativo, pois veda, nas materias a ela
sujeitas, quaisquer interven9oes normativas, a titulo primcirio, de 6rgcios
estatais ncio-legislativos. Essa clciusula constitucional, por sua vez, projeta
se em uma dimenscio positiva, eis que a sua incidencia refor9a ס principio,
que, fundado na autoridade da Constitui9cio, impoe, a administra9cio e a
jurisdi9cio, a necessciria submisscio aos comandos estatais emanados,
exclusivamente, do legislador. Ncio cabe, ao Poder Executivo, em tema
regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anomala (e
inconstitucional) condi9cio de legislador, para, em assim agindo, proceder
a imposi9cio de seus pr6prios criterios, afastando, desse modo, os fatores
que, no ambito de nosso sistema constitucional, s6 podem ser legitimamente
definidos pelo Parlamento. E que, se tal fosse possivel, ס Poder Executivo
passaria a desempenhar atribui9cio que lhe e institucionalmente estranha
(a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de
poderes essencialmente limitados, competencia que ncio lhe pertence, com
evidente transgresscio ao principio constitucional da separa9cio de
poderes."58

Respeitado este requisito de forma, cioso da garantia de reserva legal, a 

nortear toda a Administra9ao Publica (art. 5°, 11, e art. 37, caput, da CF), impoe-se 

 respeito as op95es do Poder Legislativo do Estado de Sao Paulo, com vistas (i) ס

ao pagamento de Participa9ao nos Resultados ou de Bonifica9ao por Resultados 

aos integrantes da Administra9ao Fazendaria local, e (ii) a descaracteriza9ao 

desses pagamentos como forma de remunera9ao dessas classes de servidores 

publicos, (iii) marcando-o com grau de eventualidade, (iv) em verdadeira 

equipara9ao a PLR, corrente no setor privado, (v) com reconhecimento expresso 

de que, nesta condi9ao, nao estaria sujeito ao teto estipendial do art. 115, XII, da 

Constitui9ao Estadual, que reproduz ס art. 37, XI, da Constitui9ao de 1988. 

Administra9ao Publica nao tem animo de lucro. E certo. Nem por isto, 

porem, a conduta de seus agentes restara distanciada de prop6sitos de eficiencia; 

58 STF, ADI 2075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 07/02/2001. 
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especialmente em areas - como a fiscal - que, bem exercidas, acarretarao 

incremento a arrecada9ao do Erario, de modo a satisfazer os custos crescentes da 

Administra9ao Publica do Estado de Sao Paulo e as demandas da sociedade.59

E o fato de o rol do art. 39, § 3°, da Constitui<;aס de 1988, abaixo transcrito, 

nao fazer men<;ao expressa ao mencionado inciso XI do referido art. 7°, que trata 

da participa<;aס nos lucros e resultados, como um direito dos servidores publicos, 

nao veda a estipula<;aס de semelhante direito, em funbito local, como e caso do 

pagamento da Participa9ao nos Lucros, instituida no art. 1 °, II, e no art. 26, ambos 

da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008: 

"Art. 39. A Unifio, סs Estados, ס Distrito Federal e os Municipios instituirfio 

conselho de politica de administra9iio e remunera9iio de pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos Poderes. ( .. ) 

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo publico ס disposto nס art. 

7� IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 

podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissfio quando a 

natureza do cargo ס exigir." 

Com efeito, esta aparente omזssao constitucional apenas retira a 

obrigatoriedade de institui<;aס de programas de Participa<;ao nos Resultados pela 
Uniao, os Estados, Distrito Federal e Municipios, de forma ampla para todos os 

seus respectivos servidores publicos. Nada alem. 

Deveras, nao ha que se impor tratamento juridico uniforme e massificado 

para todos esses servidores publicos. A pr6pria reda9ao fmal do art. 39, § 3°, da 

Constitui9ao de 1988 enuncia a possibilidade de discrimen entre eles. Para tanto, 

importara que a diferen<;a de tratamento esteja funcionalizada as peculiaridades de 

cada cargo, alem de prevista em lei constitucionalmente conforme. 

No funbito da Administra<;ao, havera mesmo fun<;oes que, em razao da 

parcela do interesse publico a que se voltam, poderao apresentar resultados 

patrimoniais neutros ou mesmo negativos, ao fmal de um dado exercicio. Eis ס 

caso dos gastos com saude e educa9ao, por exemplo. 

59 Sobre os custos publicos crescentes no modelo de Estado Democratico de Direito, 
confiram-se: (i) NABAIS, Jose Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os 
custos dos direitos fundamentais. Revista de Direito Publico da Economia, Belo Horizonte, v. 5, 
n. 20, out. 2007; (ii) SUNSTEIN, Cass R.; HOLMES, Stephen. The cost of rights: why liberty
depends חס taxes. Nova York: Norton, 1999.
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0 tratamento diferenciado conferido, no caso examinado, a categoria dos 

Agentes Fiscais de Rendas, com pagamento de Participa9ao nos Resultados, nesta 

ordem de ideias, justifica-se constitucionalmente, ante a especificidade das 

importantes fun9oes que desempenham, as quais sao indispensaveis a regular 

arrecada9ao dos valores necessarios a manuten9ao do Estado de Sao Paulo, saber: 

Lei Complementar Estadual 1.059/2008, "Art. 2°. Ao Agente Fiscal de 

Rendas compete exercer, privativamente, a fiscalizac;o.o direta dos tributos 

estaduais e as func;oes relacionadas com a coordenadoria, direc;ii.o, 

inspec;ii.o, controle da arrecadac;o.o de tributos, chefia, encarregatura, 

supervisa.o, assessoramento, assistencia, planejamento da ac;ii.o fiscal, 

consultoria e orientac;o.o tributaria, representac;o.o junto a 6rga.os 

julgadores, julgamento em primeira instancia do contencioso 

administrativo tributario, correic;a.o da fiscalizac;a.o tributaria, gesta.o de 

projetos relacionados a administrac;a.o tributaria, planejamento estrategico 

da Coordenadoria da Administrac;a.o Tributaria, e outras atividades ou 

func;oes que venham a ser criadas por lei ou regulamento." 

Esta-se mesmo diante de atividades publicas que devem apresentar 

resultado fiscal positivo ao final de cada exercicio (art. 1 °, § 1 °, art. 4°, I, "a", art. 

8°, art. 9°, da Lei Complementar n. 101/2000). 

Deve ser respeitada a op9ao do legislador paulista, no sentido de pagamento 

eventual de Participa9ao nos Resultados aos Agentes Fiscais de Rendas. N ס

mesmo sentido, a escorreita li9ao de Carlos Bastide Horbarch, verbis: 

"Essa enumerac;a.o do § 3° do art. 39 na.o impede, porem, que os diferentes 

estatutos juridicos de servidores prevejam direito identicos ou semelhantes 

aqueles fixados no art. 7° do texto constitucional. Isso fica a criterio da 

legislac;ii.o dos diferentes entes federados, devendo ser respeitados 

determinados limites, porem, que decorrem da pr6pria natureza juridica do 

vinculo estatutario."60 

0 § 3° do art. 39 da Constitui9ao de 1988, em cotejo com a norma do art. 

7°, XI, consigna apenas uma omissao aparente, a qual pode ser facilmente 

integrada por op9oes legislativas que atendem, sistemicamente, aos designios do 

60 HORBACH, Carlos Bastide. Art. 39. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (coords.). Comentarios a 

Constitui9iio do Brasil. 2. ed. Sao Paulo: Saraiva Educaya2018 ,ס, p. l 021. 
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Constituinte. E ס caso, ilustrativamente, da Participa9ao nos Resultados, que 

visivelmente constitui feחamenta ciosa da eficiencia administrativa, por mais que 

represente custo adicional para ס Estado de Sao Paulo. 

Como bem reconhece Onofre Batista Junior, ס principio da eficiencia 

administrativa nao pressupoe indiscriminada redu9ao de custos. Em suas palavras: 

"No Estado Tributario (eficiente), de desideratos sociais, ס PE [principio 

constitucional da eficiencia administrativa] nfio espelha qualquer proposta 

de reduc;fio de custos, de demissiio de servidores publicos, de reduc;iio de 

carga tributaria, de politica economica recessiva, como usualmente propoe 

a corrente neoliberal, mas, nos termos expressos no art. 3° da CRFB/88, 

quer dizer, obrigac;iio de reduc;iio de desigualdades soczazs, 

desenvolvimento nacional, erradicac;iio de pobreza, enfim, traduz a 

exigencia de maximizac;iio da produtividade da maquina publica visando a 

reduc;fio da injustic;a social."61

Tamanho ס espa90 de liberdade deixado, pelo art. 39, § 3°, da Constitui9ao 

de 1988, ao Poder Legislativo de cada unidade federada, com vistas a institui9ao 

de direitos em favor dos respectivos servidores publicos lato sensu, impoem-se 

limites sensiveis ao controle judicial das op95es legislativas. 

Sob pena de imiscuir-se no merito das dinarnicas legislativas locais, 

eventual atua9ao coחetiva do Poder Judiciario devera circunscrever-se a situa95es 

patol6gicas, em que verificada viola9ao de comandos constitucionais expressos. 

Nao e esta, todavia, a situa9ao das op95es legislativas presentes, por exemplo, nos 

arts. 1 °, II, e art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008, ao tratar da 

Participa9ao nos Resultados. Nao merece prosperar, logo, a A9ao Direta de 

Inconstitucionalidade, tombada sob ס n. 2042880-46.2018.8.26.0000. 

61 BA TIST A JUNIOR, Onofre Alves. Principio constitucional da eficiencia
administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: F6rum, 2012, p. 185. 
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6. AJUDA DE CUSTO PAGA AOS JUIZES E REPRESENTANTES DO
TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO EST ADO DE sגo

PAULO: JETOM POR ATUA<;AO EXTRAORDINARIA

Como visto, por meio da A9ao Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-

46.2018.8.26.0000, a Procuradoria-Geral de Justi9a do Estado de Sao Paulo 

tambem buscou a declara9ao de inconstitucionalidade da nonna consignada no art. 

70, § 6°, da Lei Estadual n. 13.457, de 18 de mar90 de 2009, a saber: 

"Art. 70. ( ... ) 

§ 6°. A ajuda de custo de que trata este artigo, quando percebida por juiz

que seja servidor publico ou por Representante Fiscal, ncio sera

considerada para fins de determina9cio do limite a que se refere ס inciso

XII do artigo 115 da Constitui9iio Estadual."

Referido pleito fmdou reconhecido pelo Tribunal de Justi9a do Estado de 

Sao Paulo, sob a alega9ao de que a verba em tela constituiria um "adicional de 

fun9ao", o qual seria despido de natureza indenizat6ria. Confira-se: 

"Da mesma forma, a Ajuda de Custo (prevista na Lei n° 13.457, de 18 de 

mar90 de 2009), por sua pr6pria finalidade, s6 pode ser entendida como 

acrescimo pecuniario. Ou seja, embora a norma impugnada estipule seu 

pagamento 'a titulo indenizat6rio ', a verdade e que essa verba e devida 

"pelo exercicio dafun9cio" (art. 70), constituindo, assim, um adicional de 

fun9cio." 

Antes de examinar a natureza juridica da ajuda de custo legalmente devida 

aos membros do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de Sao Paulo, importa, 

desde logo, tra9ar um corte metodol6gico: esses pagamentos nenhuma rela9ao de 

sirnilitude guardam com os institutos da Participa9ao nos Resultados (art. 26, §2°, 

da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008) ou da Bonifica9ao por Resultados 

(art. 2°, § 2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.079/2008), respectivamente pagos 

aos Agentes Fiscais de Rendas e aos servidores da Secretaria da Fazenda, da 

Secretaria de Planejamento e Gestao e das Autarquias vinculadas as duas Pastas. 

No particular ora tratado, referidos pagamentos de ajudas de custo aos 

julgadores do TIT, sejam eles servidores publicos סu por Representantes Fiscais, 

apresentarn-se sob a fonna de umjetom. Justificam-se, pois, por outras razoes, que 

nao ס estimulo a eficiencia administrativa ou a precedencia que a Administra9ao 
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Fazendaria possui junto aos demais setores do Estado, a validar ס tratamento 

juridico diferenciado que lhe foi antecipado pelo pr6prio contribuinte. 

Com efeito, nao ha que se falar em indexadores de resultados ou no 

cumprimento de metas para fins da ajuda de custo legalmente prevista no 70 da 

Lei Estadual n. 13.457/2009. A verba e mensalmente paga aos julgadores 

administrativos. E, consoante reconhecido pelo legislador paulista, possui 

visivelmente natureza indenizat6ria. Confira-se: 

"Art. 70. 0 juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e ס Representante Fiscal 

que atuem no Tribunal de Impostos e Taxas fariJ.o jus a ajuda de custo 

mensal, a titulo indenizat6rio. pelo exercicio dafunr;:iJ.o." 

Trata-se de verba extraordinaria, igualmente despida de natureza juridica 

remunerat6ria. Eis porque tambem nao se subordina ao teto estipendial do 

funcionalismo publico no Pais, nao se aplicando, ao caso, a norma do art. 37, XI, 

da Constitui9ao de 1988, ou seu equivalente na Constitui9ao do Estado de Sao 

Paulo (art. 115, XII). 

Nao se olvide que ס pr6prio Constituinte ocupou-se em excepcionar, a 

norma geral de seu art. 3 7, XI, as verbas de efeito indenizat6rio, quando assim 

previstas em lei. Relembre-se: 

"Art. 37. ( ... ) 

§ 11. Nao serao computadas, para efeito dos limites remunerat6rios de que

trata o inciso X1 do caput deste artigo, as parcelas de carater indenizat6rio

previstas em lei."

E precisamente ס caso da ajuda de custo paga aos Juizes e Representantes 

Fiscais do TIT. Tamanha a clareza do caput do art. 70 da Lei Estadual n. 

13.457/2009, salta aos olhos da interpreta9ao que lhe foi conferida pelo Tribunal 

de Justi9a do Estado de Sao Paulo, escapando, inclusive, as balizas impostas pelo 

Constituinte. Esta-se diante de hermeneutica extensiva que nao se justifica. 

Dita ajuda de custo demanda tratamento especifico, inconfundivel com a 

remunera9ao que ordinariamente e dispensada aos servidores publicos lato sensu. 

A uma, consoante antecipou corretamente ס legislador estadual, a verba 

detem carater indenizat6rio, em razao das despesas e onus atipicos que fmdam 

assumidos pelos servidores publicos com fun9ao de julgamento ou pelos 

Representantes Fiscais com atua9ao perante ס TIT. 
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A duas, o pagamento em questao decorre do exerc1c10 de atividades 

extraordinarias pelos servidores publicos que ocupam cargo no TIT; atividades 

estas que nao se confundem com as atribuiyסes originais do cargo e que, ademais, 

sao exercidas de forma temporaria, na extensao do mandato na Corte, com prazo 

de 2 anos, sendo permitida reconduyaס, a saber: 

Lei n. 13.457/2009, "Art. 63. Os juizes exerceriio ס mandato por periodo 

de 2 (dois) anos, que tera inicio em 1 ° de janeiro e termino em 31 de 

dezembro dos anos correspondentes ao inicio e termino do periodo da 

nomea9iio. 

§ 1 ° - As nomea9oes dos juizes seriio processadas antes do final do periodo

anterior, sendo permitida a recondu9iio.

§ 2° - A distribui9iio dos juizes pelas Camaras, no inicio de cada periodo,

e as altera9oes em seu decurso seriio feitas pelo Coordenador da 

Administra9iio Tributaria." 

Escorreita, assim, a divergencia inaugurada, no julgamento da Ayaס Direta 

de Inconstitucionalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000, pelo Voto n. 38.674, 

proferido pelo Desembargador Antonio Carlos Malheiros, cujo entendimento, 

neste particular, jamais deveria ter sido superado, verbis: 

"( .. ) e certo que a vantagem pecuniaria em exame, e auferida emfun9{io 

de atividades extraordinarias, exercidas pelo servidor, que niio compoe ס

universo das atribui9oes compulsoriamente atribuidas. " 

Trata-se de verba que, em tudo, se equipara ao instituto do jetom, a exemplo 

daquele pago aos membros dos Tribunais Federais que, por perfodo certo de 

tempo, dedicam-se a funyסes em cortes eleitorais, a titulo de "gratificayaס de 

presenya". Confira-se: 

Lei n. 8.350/1991, "Art. 1 °. A gratifica9iio de presenc;a dos membros dos 

Tribunais Federais, por sess{io a que compare9am, ate ס maximo de oito 

por mes, passa a ser calculada da seguinte forma: 

1 - Tribunal Superior Eleitoral: tres por cento do vencimento basico de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal,· 

11 - Tribunais Regionais Eleitorais: tres por cento do vencimento basico de 

Juiz do Tribunal Regional Federal. 
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Paragrafo unico. No periodo compreendido entre noventa dias antes e 

noventa dias depois de elei9oes gerais na unidade federativa ou em todo ס 

Pais, e de quinze ס maximo de sessoes mensais remuneradas. " 

"Art. 2Q. A gratifica9iio mensal de Juizes Eleitorais correspondera a 18% 

(dezoito por cento) do subsidio de Juiz Federal." 

"Art. 3� 0 Procurador-Geral Eleitoral e os Procuradores Regionais 

Eleitorais, observado o limite maximo de sessoes por mes, fariio jus a 

gratifica9iio de presen9a devida aos membros dos Tribunais perante os 

quais oficiarem." 

E referidas "gratifica95es de presen9a", como ja reconhecido, inclusive, em 

sessao administrativa do Supremo Tribunal Federal, tamanha a excepcionalidade 

das fun95es a que relacionadas, nao integram ס conceito de remunera9ao para fms 

de vincula9ao ao teto estipendial do funcionalismo publico federal no Pais. 

0 STF, ao analisar a muta9ao constitucional introduzida pela Emenda 

Constitucional n. 41/2003 sobre ס art. 3 7, XI, da Constitui9ao de 1988, esclareceu 

que, no caso especffico da acumula9ao dos cargos de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal e Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (art. 119, 1, "a", da CF), 

nao se aplicam os limites quantitativos previstos no dispositivo em referencia.62

0 art. 4°, lll, da Resolu9ao CNJ n. 14/2006 nao poderia ter sido mais claro: 

"Art. 4 ° Ficam excluidas da incidencia do teto remunerat6rio constitucional 

as seguintes verbas: ( .. ) 

111 - de carater eventual ou temporario: ( .. ) 

d) gratifica9iio do magistrado pelo exercicio da fun9iio eleitoral, prevista

nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.350, de 28 de dezembro de 1991, na reda9iio

dada pela Lei n° 11.143, de 26 dejulho de 2005;"

Como se infere do art. 54 da Lei n. 13.457/2009, ס TIT, criado pelo Decreto 

n° 7.184, de 5 de junho de 1935, e 6rgao com sede na cidade de Sao Paulo, com 

jurisdiץao em todo ס seu territ6rio, sendo composto por ate 20 Camaras Julgadoras, 

com composi9ao colegiada e paritaria, a saber: 2 juizes servidores publicos e 2 

62 Ata da Primeira Sessao Administrativa do Ano de 2004, realizada em 05 de fevereiro 
de 2004. Disponivel em: 

http://www.stf.j us. br/portaVcms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=62183 &caixaB usca=N. 
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juizes contribuintes (art. 59), com mandato de 2 anos (art. 63) e regras claras para 

fins de investidura (art. 65). 

Os integrantes de cada Camara, sejam eles originalmente integrantes do 

Poder Publico ou do setor privado, exercem fun9ao de natureza decis6ria, a 

exemplo do que ocorre no ambito do Poder Judiciario. E se justifica mesmo, nesta 

paridade a f omecer isonomia, equilibrio e isen9ao as decisoes da Corte que agentes 

publicos especializados (art. 65) tambem desempenhem - com ou sem 

exclusividade - fun9oes de julgamento, distintas daqueles ordinariamente 

vinculadas aos respectivos cargos. 

Deveras, de forma transit6ria, porquanto relacionada ao exerc1c10 de 

mandato, cada julgador receba pagamentos por parte do Estado de Sao Paulo. 

Sao tipicos pagamentos de ajuda de custo que, por certo, nao se estendem a 

todos os integrantes da Administra9ao Fazendaria do Estado de Sao Paulo; 

restringem-se aqueles com mandato em curso junto ao TIT. 

Nao se esta a tratar, logo, de remunera9ao ou atribui9oes que, por exemplo, 

decorram da simples condi9ao de um individuo ocupar originalmente cargo de 

agente fiscal. Pelo contrario: a ajuda de custo de vincula, temporalmente, ao 

exercicio de "munus especial", isto e, de atribui9ao extraordinaria, nao 

constituindo, logo, acrescimo da remunera9ao ordinaria dos servidores publicos 

com cargo no TIT. 

Esta-se, visivelmente, diante de umjeton de presence, instituto de origens 

antigas, que remontam aos valores que passaram a ser pagos, no seculo XVII, aos 

membros da Academia Francesa, fundada 2 de janeiro de 1635, em razao do 

comparecimento efetivo em sessoes.63

Sobre a natureza juridica do instituto em foco, merecem relevo סs 

esclarecimentos consignados no voto do Ministro Ruben Rosa, do Tribunal de 

Contas da Uniao, Relator do Processo n. 39.808/53, julgado em 31 de agosto de 

1954, verbis: 

"Qual a natureza do jeton? A doutrina francesa aponta tres conceitos: a) 

gratificac;ao ( distribuition de benefices) desde que o balanc;o revele lucros,· 

o) indenizac;ao (de temps ou de deplacement) a quantos assistem e

63 BOISSIER, Gaston. L 'Academie Fran9aise sous l'Ancien Regi.me. Paris: Hachettel, 
1909 p. 39-42. 
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deliberam em reuniao de interesses comuns ou lhes dedicam 'tempo' que 

poderia ser utilizado doutra forma; c) indeniza9ao 'de responsabilidade' 

atribuida aos administradores, em quantitativo repartido, pro rata, entre 

os presentes." 

Eis ס conceito de jeton de presence, extraido, pelo mencionado julgador, do 

Vocabulaire Juridique, publicado em Paris, em 1936, sob a dire9ao de Henry 

Capitant: "somme allouee aux personnes assistant a cerlaines sessions ou a 

certaines assemblees, soit a titre de remuneration des fonctiones qu'elles y 

remplissent, soit a titre de remboursement forfaitaire de leurs depenses. " 

Com efeito, e forma de pagamento extraordinario e temporario, em razao 

da presen9a efetiva dos julgadores do זח e Representantes Fiscais as sessoes 

colegiadas de julgamento ocorridas no curso dos respectivos mandatos. 

Nao e outra a norma do art. 70, §§ 2° e 3°, da Lei n. 13.457 /2009, tanto para 

os julgadores, bem como para os Representantes Fiscais, verbis: 

"Art. 70. ( ... ) 

§ 2° - Para ס juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, a ajuda de custo

correspondera ao somat6rio de duas parcelas, sendo a primeira resultante 

do produto do valor fixado por sessao de julgamento pelo numero de 

sessoes de que efetivamente tenha participado e a segunda parcela 

resultante do produto do valor fixado por processo relatado e julgado pela 

quantidade de processos julgados em que ס juiz tenha atuado como relator 

e participado do respectivo julgamento, na seguinte conformidade: 

1. o valor fixado por sessao de julgamento da Cdmara Superior sera de

4,00 (quatro) UFESPs e por sessao dejulgamento das CamarasJulgadoras

sera de 3, 00 (tres) UFESPs,·

2. em cada mes de apura9ao, o valor fixado por processo relatado ejulgado

e unico, aplicado a quantidade total de processos relatados e julgados pelo

juiz, e determinado conforme as seguintes regras:

a) para ס juiz com dedica9ao exclusiva:

a. 1) total de ate 17 ( dezessete) processos: 3, 3 6 (tres inteiros e trinta e seis

centesimos) UFESPs;
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a.2) total de 18 (dezoito) ate 24 (vinte e quatro) processos: 4,00 (quatro)

UFESPs;

a.3) total de 25 (vinte e cinco) ou mais processos: 6,00 (seis) UFESPs;

b) para ס juiz sem dedicar;ao exclusiva:

b. l) total de ate 8 (oito) processos: 3,36 (tres inteiros e trinta e seis

centesimos) UFESPs;

b.2) total de 9 (nove) ate 12 (doze) processos: 8,00 (oito) UFESPs;

b.3) total de 13 (treze) ou mais processos: 12, 00 (doze) UFESPs;

3. para efeitos de apurar;ao da ajuda de custo, entende-se por processo

julgado aquele em que ס ac6rdao se pronuncia sobre ס merito, mantendo,

reduzindo ou cancelando ס credito tributario, sendo equiparada a decisfio

de merito aquela que anular integralmente a decisiio recorrida;

4. ainda para efeitos de apurar;iio da ajuda de custo, sera equiparado a

processo relatado e julgado pelo juiz todo processo cujo voto condutor do

ac6rdiio tiver sido proferido pelo juiz, em preferencia ou em vista;

5. em cada mes de apurar;iio, para efeitos de calculo da ajuda de custo do

Presidente da Camara Superior, sera atribuida a media aritmetica simples

da quantidade de processos relatados e julgados pela Camara Superior ou

a quantidade total de processos relatados e julgados pelo Presidente, ס que

for maior.

§ 3° 

- Para ס Representante Fiscal que atue no Tribunal de Impostos e

Tax,as, a ajuda de custo correspondera ao somat6rio de duas parcelas, 

sendo a primeira resultante do produto do valor fixado por sessiio de 

julgamento pelo numero de sessoes de que efetivamente tenha participado 

e a segunda parcela resultante do produto do valor fixado por processo 

julgado pela quantidade total de processos julgados nas sessoes de que 

efetivamente tenha participado, na seguinte conformidade: 

 valor fixado por sessiio de julgamento da Camara Superior sera de ס .1

4,00 (quatro) UFESPs e por sessiio dejulgamento das CamarasJulgadoras 

sera de 3, 00 (tres) UFESPs; 

2. em cada mes de apurar;iio, ס valor fixado por processo julgado e unico,

aplicado ao somat6rio total de processos julgados na respectiva Camara,
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nas sessoes de que ס Representante Fiscal tenha efetivamente participado 

e serci determinado em funr;ii.o desse somat6rio total, conforme segue: 

a) para ס Representante Fiscal titular de Camara Julgadora:

a. 1) total de ate 35 (trinta e cinco) processos: 0,84 (oitenta e quatro

centesimos) UFESPs,·

a.2) total de 36 (trinta e seis) a 48 (quarenta e oito) processos: 2,00 (duas)

UFESPs,·

a.3) total de 49 (quarenta e nove) ou mais processos: 3,00 (tres) UFESPs;

b) para ס Representante Fiscal titular de Camara Superior:

b.1) total de ate 143 (cento e quarenta e tres) processos: 0,21 (vinte e um

centesimos) UFESPs;

b.2) total de 144 (cento e quarenta e quatro) a 192 (cento e noventa e dois)

processos: 0,50 (cinquenta centesimos) UFESPs;

b. 3) tota/ de 19 3 (cento e noventa e tres) ou mais processos: 0, 7 5 (setenta

e cinco centesimos) UFESPs,· 

 Representante Fiscal que acumule titularidade em duas Camaras ס .3

perceberci ajuda de custo pela atuar;ii.o em cada Camara, porem, em 

relac;ao a atuac;ao na Camara adicional, farci jus apenas a parcela 

resultante do produto do valor fixado por sessci.o de julgamento pelo 

numero de sessoes de que efetivamente tenha participado; 

 Representante Fiscal sem titularidade em nenhuma Camara, que ס .4

eventualmente atuar em substituir;iio, perceberci ajuda de custo pela 

atuar;ci.o em cada Camara e, no ccilculo da ajuda de custo, seriio atribuidos 

os valores da alinea "a" ou "b" do item 2, conforme a Camara em que for 

feita cada substituir;ci.o. Neste caso, se a quantidade de substituir;oes num 

mesmo periodo de apurar;ci.o exceder a 8 (oito) sessoes de julgamento, em 

relar;ci.o as sessoes excedentes ס Representante Fiscal farci jus apenas a 

parcela resultante do produto do valor fixado por sessao de julgamento do 

item 1 pela quantidade de sessoes excedentes." 

A verba tem carater indenizat6rio, da presen9a extraordinaria as sessoes de 

julgamento em tela, com bem percebido pelo legislador paulista, no caput do art. 

70 da Lei n. 13.457/2009. 
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Nao e diversa a classica liyaס de Ubaldo Baldi Papini, verbis: 

"L 'idenita di participazione a commissione consultivi ס giudicatrici, 

corrisponde agli impiegati a compenso de/l'ativita che vi prestano, tenuto 

conto per6, della lora distrazioni da altri compiti di ufficio, denominata di 

solito, genericamente, medaglia di presenza, dal segno representativo in 

uso in passato, e pagata in cifra fissa per ogni giorno di riunioni della 

comissione. "64

A verba em questao constitui pro-labore faciendo, sendo vedado ס seu 

pagamento aos servidores inativos. Eis ס que bem decidiu ס Superior Tribunal de 

Justiya, verbis: 

"1 - Descabida a incorporac;ao da gratificac;ao percebida por Defensora da 

Fazenda Publica Estadual junto ao Tribunal Administrativo de Recurso 

Fiscais - TARF, pois a aludida vantagem tem natureza pro labore faciendo, 

sendo-lhe vedada a agregac;ao quando da inativac;ao do servidor."65 

Relembre-se, neste sentido, que ס Constituinte de 1988, em linha com a 

exceyaס das verbas indenizat6rias ao teto estipendial do funcionalismo publico 

(art. 37, XI), quando quis restringir ס alcance da norma do § 11 do art. 37, apenas 

vetou ס pagamento de jetom de presenya a parlamentares em sessoes 

extraordinarias. Nada alem. 

0 art. 57, § 7°, da Constituiyaס de 1988 nao deixa margem para duvidas: 

"Art. 57. ( ... ) 

§ 7� Na sessao /egislativa extraordinaria, ס Congresso Nacional somente

deliberara sobre a materia para a qual foi convocado, ressalvada a

hip6tese do § 8° deste artigo, vedado ס pagamento de parcela indenizat6ria,

em razao da convocac;ao."

A natureza nao remunerat6ria dos jetons ja foi reconhecida pelo Superior 

Tribunal de Justiya - STJ, que assentou inclusive a nao incidencia de imposto sobre 

a renda quando do auferimento dessas verbas, de cunho meramente recompositivo 

de patrimonios privados. A saber: 

64 PAPINI, Ubaldo Baldi. lJ Rapporto d'/mpiego Publico. Padova: CEDAM, 1942, p. 165. 

65 RMS 11.648/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5" TURMA, julgado em 13/03/2002. 
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"1. A ajuda de custo para participar;ii.o em sessii.o extraordinaria implica 
em que a referida verba tenha ס carater indenizat6rio que lhe empresta 
textualmente a Constituir;ii.o Federal de 1988. (Precedentes: REsp 
952.038/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 18.06.2008; 
REsp 828.571/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCAO, Primeira Turma, 
DJ 25.05.2006; REsp 672723 / CE, 2° Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, 
DJ 11/04/2005,· REsp 641243 / PE, 2° Turma, Rel. Min. Joii.o Otavio de 
Noronha, DJ 27/09/2004). 

2. As verbas indenizat6rias nii.o estii.o sujeitas ao imposto de renda, posto
nii.o caracterizarem acrescimo patrimonial lato sensu.

3. A aferir;ii.o acerca da ausencia de prova da exigencia do imposto de renda
sobre as verbas recebidas a titulo de ajuda de custo e 'Jetons" por
comparecimento a sessoes extraordinarias, bem como a niio-comprovar;iio
dos fatos alegados na inicial, vale dizer, a de que ס lanr;amento de oficio
derivaria de rendimentos relativos a ajuda de custo e aס comparecimento
as sessoes extraordinarias, impoe ס reexame do conjunto fatico exposto nos
autos, ס que e defeso aס Superior Tribunal de Justir;a, em face do 6bice
erigido pela Sumula 07/STJ, porquanto nii.o pode atuar como Tribunal de
Apelar;iio reiterada ou Terceira Instancia revisora. (Precedentes
jurisprudenciais: AgRg nס Ag 757792 / MG,· Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 
01/02/2007); AgRg nס Ag 729306 / RS,· 4° Turma, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ de 05/02/2007,· RESP 177641 / RS ; Rel. Min. Castro Filho, 
DJ de 02.12.2002). ( ... )"66

Na mesma ordem de ideias, ס Tribunal Regional da 43 Regiao admitiu que 

"Os jetons percebidos pelos vogais tem natureza indenizat6ria, transit6ria e 
circunstancial, niio apresentando carater salarial. Ademais, niio siio incorporados 
aos proventos de aposentadoria. Assim, sobre tal verba niio incidem contribuir;oes 
previdenciarias. "67

No caso, debru1you-se o TRF4 sobre a repercussao previdenciaria das verbas 

pagas aos vogais da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, integrada em 

66 REsp 976.648/PE, Rel. Ministro LU1Z FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
04/11/2008. 

67 TRF4 5003243-21.2015.404.7200, PRIMEIRA TURMA, Relator p/ Ac6rdao JORGE 
ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 18/05/2016. 
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sua estrutura basica, nos termos do artigo 9° da Lei 8.934/941, pelo Plenario como 

6rgao deliberativo superior, ס qual e composto de Vogais e seu respectivos 

suplentes, em razao de autua<;aס fiscal da lavra da Receita Federal do Brasil que, 

equivocadamente, reputou-as dotadas de carater salarial, remunerat6rio do efetivo 

comparecimento desses julgadores a cada sessao do Plenario ou das Turmas. 

Entendeu a Corte, corretamente, que se trata de agentes honorfficos, de 

modo que os servi<;סs por eles prestados nao geram obriga<;סes previdenciarias, 

especialmente porque os jetons percebidos pelos vogais "tem natureza 

indenizat6ria, transit6ria e circunstancial, niio apresentando carater salarial, niio 

se incorporando, assim, aos pז·oventos de aposentadoria." 

Do voto do Desembargador Federal Jorge Antonio Maurique, Relator do 

feito, colhe-se ס seguinte excerto, verbis: 

"Agentes honorificos: siio cidadiios convocados, designados ou nomeados 

para prestar, transitoriamente, determinados servic;os ao Estado, em raziio 

de sua condic;iio civica, de sua honorabilidade ou de sua not6ria 

capacidade profissional, mas sem qualquer vinculo empregaticio ou 

estatutario e, normalmente, sem remunerac;iio. Tais servic;os constituem o 

chamado munus publico, ou servic;os publicos relevantes, de que siio 

exemplos a func;iio de jurado, de mesario eleitoral, de comissario de 

menores, de presidente ou membro de comissiio de estudo ou de julgamento 

e outros dessa natureza. ( .. ) 

Alem disso, conforme bem destacado pelo Juiz sentenciante, o jeton pago 

aos vogais por ocasiiio da presenc;a em sessiio niio apresenta natureza 

juridica salarial, tratando-se de verba indenizat6ria." 

0 entendimento esta em consonancia demais julgadas da Corte, a exemplo 

daquele que examinou a natureza dos jetons recebidos por Diretores e 

Conselheiros da FIESC, situa<;aס analoga a presente: 

"1. A natureza juridica do jeton e indenizat6ria, transit6ria, circunstancial, 

niio possuindo carater salarial e que tem como objetivo exclusivo retribuir 

pecuniariamente os Diretores e Conselheiros da FIESC pelo 

comparecimento e participac;iio em reunioes deliberativas e custear as 

despesas geradas pelo exercicio de tal atividade a que estiio sujeitos em 

Avenida Angelica, n° 2346, Cj. 111, I-Iigien6polis. Sao Paulo - SP. 01228-200 

Tel./f•ax (011) 3122-2100. E-mail: htt@usp.br 

79 



IIELENO TAVEIRA TORRES 

Profcssor Titular dc Dircito Financciro c Livrc-Doccntc dc Dircito Tributario do Dcpartamcnto dc Dircito 
Economico, Financciro c Tributario da Faculdadc dc Dircito da Um'vcrsidadc dc Siio Paulo - USP 

ADVOGADO 

decorrencia do previsto no Estatuto Social da entidade impetrante 

enquanto detiverem o mandato que, no caso, e de tres anos."68 

Reconhecido ס carater nao remunerat6rio do jetom, importa considerar 

algumas balizas, fixadas pela jurisprudencia do Tribunal de Contas da Uniao, 

acerca do pagamento dessa verba. 

Primus, reputou-se indevido ס pagamento em caso de participa9ao em 

reunioes administrativas ou de gerencia (Ac6rdao 549/201 l -2a Camara; Ac6rdao 

1824/2012- Plenario ). 

Secundus, condenou-se a ausencia de publicidade dos valores pagos a titulo 

de jetons (Ac6rdao 96/2016-Plenario; Ac6rdao 549/2011-2a Camara). 

Tertius, vedou-se ס pagamento cumulativo de jetons com verbas de 

representa9ao ou diarias (Ac6rdao 351/1998-23 Camara; Ac6rdao 80/1990-1 a

Camara; Ac6rdao 1163/2008- 2a Camara; Ac6rdao 6946/2014-1 ° Camara). 

Quartus, questionou-se ס pagamento de valores exorbitantes (Ac6rdao 

570/2007-Plenario; Ac6rdao 462/2008-Plenario; Ac6rdao 2265/2014- Plenario; 

Ac6rdao 2671/2014-Plenario ). 

Nenhuma dessas balizas, todavia, encontra-se violada pelo regime juridico 

de pagamento de ajudas de custo aos julgadores e Representantes Fiscais do TIT. 

E que essa verba se volta a indenizar a presen9a em sess5es de julgamento, e nao 

em reunioes administrativas ou de gerencia. 

Mais ainda, nao ha que de falar em ausencia de transparencia quanto aos 

valores pagos, a medida que estao previstos expressamente no art. 70, §§ 2° e 3°, 

da Lei n. 13.457/2009. 

Inclusive, por for9a do art. 70, §7°, da Lei n. 13.457/2009, a ajusta e custo 

em questao e paga com exclusao da gratifica9ao outrora prevista no art. 1 ° do 

Decreto-lei n. 152, de 18 de setembro de 1969, abaixo transcrito, verbis: 

"Art. 1 °. A gratifica9ii.o aos integrantes dos 6rgii.os de delibera9ii.o coletiva 

da administra9ii.o centralizada e autarquica do Estado sera arbitrada por 

decreto, mediante proposta do Conselho Estadual e Politica Salarial. " 

68 TRF4, APELREEX 5023262-82.2014.404. 7200, Segunda Turma, Relator pl Ac6rdcio 
Jairo Gilberto Schafer, juntado aos autos em 06/05/2015. 
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Por f1111, contra ס pagamento excessivo de jetons, ocupou-se mesmo ס 

legislador paulista a estipular teto maximo, a saber: 

Lei n. 13.457/2009, "Art. 70. ( .. ) 

§ 5°. Em cada mes de apurar;iio, ס valor total da ajuda de custo de que trata

os §§ 2° e 3 ° deste artigo niio podera exceder a 200,00 (duzentas) UFESPs."

De se concluir, portanto, pelo pagamento da ajuda de custo, prevista no art. 

70 da Lei n. 13.457/2009, como forma de compensar os encargos e onus 

decoחentes da atuai;ao extraordinaria dos julgadores e Representantes Fiscais do 

TIT na relevante fun9ao publica que lhes e confiada em carater temporario, isto e, 

propter laboremfaciendo, em razao das condii;oes excepcionais do cargo. 

Nisto, ha vantagem pecuniaria concedida ao servidor. A sua transitoriedade, 

destarte, descaracteriza-a como remunera9ao. Nao se incorpora, logo, 

automaticamente ao vencimento, bem assim nao gera direito subjetivo a

continuidade de sua percepi;ao. 

7. INTERPRETA<;AO SISTEMATICA E PROPORCIONALillADE
COMO LIMITES AO CONTROLE JUDICIAL DAS OP<;OES DO
LEGISLADOR ESTADUAL DE sגo PAULO CONFORMES ג.
CONSTITUI<;AO FEDERAL

Como bem sustentado pela Procuradoria do Estado de Sao Paulo, as

pretensoes judicialmente deduzidas pelo Parquet, em ambito da Ai;ao Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000: "limita indevidamente a 

competencia legislativa do Estado de Siio Paulo para a criar;iio de incentivos a 

boa gestiio da coisa publica. " 

Tem-se na especie legitimo tratamento diferenciado, conferido aos Agentes 

Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo e demais integrantes da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Sao Paulo, fundado nos art. 37, XVIII e art. 167, IV, da CF. 

A opi;ao legislativa e fundada, legitimando-se sob duas perspectivas. 

Primus, o pr6prio Constituinte Reformador conferiu, em ambito nacional e 

geral, vinculante de toda a federa9ao, tratamento diferenciado a Administra9ao 

Fazendaria, (i) ora conferindo-lhe "precedencia sobre demais setores 

administrativos", (ii) ora conferindo-lhe recursos em carater prioritario, (iii) 

inclusive com vinculai;ao de receitas de impostos, em excei;ao expressa a norma 
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geral do art. 167, IV, da Constitui9ao de 1988, com reda9ao dada pela Emenda 

Constitucional n. 42/2003. Veja-se: 

"Art. 37. A administra9a.o publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da Unia.o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

ejiciencia e, tambem, ao seguinte: ( .. ) 

XVIII - a administra9a.o fazendaria e seus servidores jiscais tera.o, dentro 

de suas areas de competencia e jurisdi9iio, precedencia sobre os demais 

setores administrativos, naforma da lei,· ( .. ) 

XXII - as administra9oes tributarias da Uniiio, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras especijicas, tera.o recursos 

prioritarios para a realizaca.o de suas atividades e atuariio de forma 

integrada, inclusive com ס compartilhamento de cadastros e de 

informa9oesjiscais, naforma da lei ou convenio. 

"Art. 167. Sa.o vedados: 

( .. ) IV - a vincula9a.o de receita de impostos a 6rga.o, fundo ou despesa, 

ressalvadas a reparti9iio do produto da arrecada9iio dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinaca.o de recursos para as a9oes e 

servi9os publicos de saude, para manuten9iio e desenvolvimento do ensino 

e para realiza9iio de atividades da administraciio tributaria, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2� 212 e 37, XXII, e a 

presta9iio de garantias as opera9oes de credito por antecipa9i10 de receita, 

previstas no art. 165, § 8� bem como ס disposto no § 4° deste artigo;" (g.n.). 

Dos dispositivos acima, resta claro o reconhecimento, pelo Constituinte, da 

essencialidade das atividades tributantes desempenhadas pela Administra9ao 

Fazendaria que, inclusive, somente poderao ser exercidas por servidores de 

carreiras especificas. Tudo a justificar a tutela juridica diferenciada conferida, por 

lei, aos seus integrantes 

Secundus, a demanda por eficiencia administrativa, introduzida no ambito 

da Constitui9ao de 1988 pela Emenda Constitucional n. 19/1998, e vetor 

igualmente reproduzido e desejado na estrutura9ao do Estado de Sao Paulo. 
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Eis ס que bem foi esclarecido pelo Constituinte estadual. Confira-se: 

"Art. 35. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manteriio, de 

forma integrada, sistema de controle interno com afinalidade de: ( .. ) 

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficacia e 

eficiencia da gestiio orcamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgiios e 

entidades da administra9iio estadual, bem como da aplicac;iio de recursos 

publicos por entidades de direito privado;" 

"Aו·t. 111. A administra9fio publica direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecera aos principios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motiva9ao, interesse publico e eficiencia." 

Consoante aduziu Jose Afonso da Silva, verbis:

"( ... ) a eficiencia administrativa se obtem pelo melhor emprego dos 

recursos e meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor 

satisfazer as necessidades coletivas em regime de igualdade dos usuarios. 
 bom desempenho ס principio investe as regras de competencias, pois ס ( ... )

das atribui9oes de cada 6rgao ou entidade publica e fator de eficiencia em 

cada area da fun9ao governamental."69

Ora, esta estrutura9ao eficiente da Administra9ao Fazendaria do Estado de 

Sao Paulo se coaduna, a perfei9ao, com praticas que estimulem a produtividade no 

desempenho das fun95es arrecadat6rias confiadas aos Agentes Fiscais de Rendas. 

E ס caso dos institutos da Participa9ao nos Resultados (art. 26 da Lei 

Complementar Estadual n. 1.059/2008) e da Bonifica9ao por Resultados (art. 2° da 

Lei Complementar Estadual n. 1.079/2008), visivelrnente dois componentes do 

programa local e qualidade e produtividade da Administra9ao Fazendaria paulista, 

autorizado pelo art. 39, § 7°, da Constitui9ao de 1988, verbis: 

"Art. 39. ( ... ) 

§ 7°. Lei da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

disciplinara a aplica9iio de recursos or9amentarios provenientes da

economia com despesas correntes em cada 6rgiio, autarquia e funda9iio,

69 AFONSO DA SIL V A, Jose. Comentario Contextual a Constitui9iio. 2. ed. Sao Pau\o: 

Malheiros, 2006, p. 337. 
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para a aplica9iio no desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade, treinamento e desenvolvimento, moderniza9iio, 

reaparelhamento e reorganiza9iio do servi90 publico, inclusive sob a 

forma de adicional ou premio de produtividade." 

De se ver que ס rol do dispositivo constitucional em destaque nao se 

restringe pagamento de Premio de Produtividade, como medida de estimulo a 

eficiencia administrativa. E este instituto, relembre-se, encontra-se igualmente 

previsto que no ordenamento juridico do Estado de Sao Paulo, sob a forma de uma 

verba de pagamento habitual e, portanto, dotada de carater remunerat6rio (art. 17 

da Lei n. 1.059/2008). 

No Estado Democratico de Direito, ס principio da isonomia, contrario a 

cria9ao de vantagens e privilegios excessivos, como visto, permite e, inclusive, 

estimula tratamentos desiguais סד entre os distintos cargos existentes em ambito da 

estrutura da Adrninistra9ao Publica. 

lmporta que este tratamento diferenciado se evidencie, caso a caso, 

justificado e adequado ao criterio discriminat6rio adotado, como ja bem assentou 

ס Supremo Tribunal Federal, a saber: "0 principio da isonomia niio impede ס

tratamento diversificado das situa9oes quando houver elemento de discrimen 

razocivel, ס que efetivamente ocorre no tema em questiio. "71

A existencia de desigualdades inerentes as fun96es desempenhadas pelos 

distintos servidores publicos justifica, a uma, que sejam organizados em distintas 

classes; a duas, que cada uma receba tutela pr6pria, com vistas ao melhor estimulo 

e desempenho de suas especificas atribui96es. 

0 pr6prio Constituinte antecipou, racionalmente, a existencia de diferen9as 

reais entre os integrantes da Administra9ao Fazendaria e os "demais setores 

administrativos". Nao por acaso, admitiu a precedencia dos primeiros, na forma 

do que dispuser a \ei. Eis ס que passa com a Participa9ao nos Resultados e com a 

Bonifica9ao por Resultados, devida a integrantes da Administra9ao Fazendaria do 

Estado de Sao Paulo, sob a forma de pagamentos eventuais e nao remunerat6rios, 

7° Cf. UCKMAR, Victor. Principios comuns de direito constituciona/ tributario. 2. ed. 
Trad. port. de Marco Aurelio Greco. Sao Paulo: Malheiros, 1999, p. 69. 

71 STF, RE 428.864, Rel". Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14.10.2008. 
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lastreados na Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008 e na Lei Complementar 

Estadual n. 1.079/2008. 

Celso Antonio Bandeira de Mello, ao tratar sobre ס tema, brilhantemente, 

expoe criterios objetivos para a aplicayaס do principio da isonomia: 

"Parece-nos que ס reconhecimento das diferencia9oes que nao podem ser 

feitas sem quebra da isonomia se divide em tres questoes: A) A primeira diz 

com ס elemento tomado como fator de desiguala9ao,· B) A segunda reporta

se a correla9ii.o l6gica abstrata existente entre o fato erigido em criterio de 

discrimen e a disparidade estabelecida no tratamento juridico 

diversificado; C) A terceira atina a consonancia desta correla9ii,o l6gica 

com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 

juridicizados. "72

0 tratamento discriminat6rio e admitido pela Constituiyaס Federal se o 

criterio discriminante for valido e se houver correlaya16 סgica com os interesses 

absorvidos pelo sistema constitucional. Como bem aduz Ricardo Lobo Torres: "A

odiosidade do privilegio, como qualquer desigualdade inconstitucional decore da 

falta de razoabilidade para sua concessao."73

A demanda por eficiencia administrativa evidencia-se tao latente em 

materia de Administrayaס Fazendaria, importante fonte de custeio de relevantes 

objetivos publicos, que se justifica ס pagamento eventual de Participayaס nos 

Resultados aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo. 

0 princf pio da igualdade apenas veda o tratamento diferenciado desses 

Agentes Fiscais de Rendas quando estao em identica situayaס. 

Com efeito, os referenciais a partir dos quais sera f eito o juizo de 

desigualayaס entre os distintos servidores que integram a Administrayaס Publica 

paulista nao ficam a depender do sentimento pessoal daqueles que se sentiram 

preteridos, ao nao receber estimulos publicos pecuniarios, com vistas ao bom 

desempenho de suas funyסes. 

72 MELLO, Celso Antonlo Bandeira de. 0 conteudo juridico do principio da igualdade. 
2. ed. Sao Pauנo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 27.

73 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributario. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007. Vol. 4, p. 352. 
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Pelo contrario: deverao observancia ao princfpio da proporcionalidade, a 

exigir, caso a caso, apura9ao coerente entre o criterio de discrimen eleito pelo 

legislador e finalidade normativa a ser alcan9ada. Afmal, ס principio da 

proporcionalidade postula racionalidade da rela9ao entre os meios utilizados e os 

fins 74 perseguidos. 75

No caso daParticipa9t10 nos Resultados ou da Bonifica9t10 por Resultados, 

esta racionalidade repousa no estimulo a eficiencia e a produtividade da 

Administra9ao Fazendaria, fun9ao publica essencial ao regular funcionamento do 

Estado de Sao Paulo. 

A veda9ao ao tratamento tributario discriminat6rio, base do Estado 

Democratico de Direito, proibe excessos, seja na formula9ao, seja na aplica9ao das 

nonnas juridicas 76
; o que ocorre, apenas, quando o criterio de diferencia9ao entre 

situa95es assemelhadas nao encontra amparo na ordem juridica ou mesmo busca 

corrigir diferen9as estruturais que a pr6pria realidade irnpoe ao Direito. 77

74 Ora, a inexistencia de limites quanto aos meios e fins postos a disposiyaס dos soberanos 
impedia mesmo a formulayaס de uma construyaס cientifica acerca do poder do Estado. E ס que 
bem observa Hector Jorge Escola: "De esa manera, e/ accionar de/ principe no tenia vallas que 
se opu:sieran a sus deseos, como no fuera su propio convencimiento de que debia actuar en 
provecho y beneficio de su:s subditos, ejerciendo de tal suerte prerrogativas y potestades muy 
amplias, de /as que s6/o respondia ante Dios y su propia conciencia. " (ESCOLA, Hector 
Jorge. Compendio de derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990, p. 21 ). 
No mesmo sentido: GORDILLO, Agustin A. Tratado de Derecho Administrativo - parte general. 
2. ed. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1994, t. 1, p. 5 e ss.

75 Cf. BONA VIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
1993, p. 315; TIPKE, Klaus et al. Direito tributario. Traduyaס de Luiz D6ria Furquim. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris: 2008, p. 270. 

76 CANOTILHO, J. Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Almedina, 2002, p. 401. 
PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales: el 
principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos 
fundamentales vinculante para e\ legislador. 3. ed. Madrid: Centro de Estudios Politicos y

Constitucionales, 2007, p. 883; RAMIREZ-ESCUDERO, Dan.iel Sarmiento. El control de 
proporcionalidad de la actividade administrativa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 35. 

77 Nao e distinta a orientayaס firmada em sede do Supremo Tribunal Federal, tratando, 
por exemplo, de desigualayסes em materia tributaria: "( .. ) E preciso ter em conta que diferen9as 
de tratamento tributario siio comuns e necessarias para a adequa9iiס da tributa9iio as diversas 
circunstancias que dizem respeito a imposi9iio dos onus tributarios. Tratamento diferenciado, em 
si mesmo, niio evidencia qualquer vicio. Muitas vezes niio ha como tributar exatamente do mesmo 
modo a partir de situa9oes e opera9oes diversas; Identifica-se ofensa a isonomia apenas quando 
sejam tratados diversamente contribuintes que se encontrem em situa9iio equivalente e sem que 
 tratamento diferenciado esteja alicer9ado em criterio justificavel de discrimina9iio ou sem que ס
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Deveras, ס principio da proporcionalidade constitui um mandamento de 

forya cogente no trato de toda a atividade publica, da qual se exige idoneidade do 

meio empregado (pagamento eventual de Participas:,ao nos Resultados e.g.) para ס 

alcance do resultado pretendido (eficiencia na atividade tributante), assim como 

demonstrayaס, caso a caso, da necessidade desse meio, com preferencia por aquele 

que for menos gravoso aos direitos e garantias individuais (maior arrecadayaס, com 

vistas a satisfayaס de custos publicos crescentes).78

Diz Hartmut Maurer: "o principio da proporcionalidade no sentido amplo 

resulta do principio do estado de direito e deve sempre ser observado".79 E limite 

negativo que impede abusos, obriga que a conduta da Administrayaס seja 

mensurada de acordo com suafinalidade, com proibir;fio de excessos. 80

0 principio da proporcionalidade impede atos arbitrarios do Poder Publico. 

Trata-se de verdadeira garantia constitucional dos individuos, vez que estabelece 

limitayסes fmalisticas a atuayaס de todos os poderes do Estado81
• Por meio dele, 

insista-se, equalizam-se meios e fins.82 

E este controle perfeitamente ampara, no caso em exame, o pagamento 

eventual de Participayao nos Resultados, bem assim de Bonificayao por 

a diferencia,;iio leve ao resultado que a fundamenta. ( .. )" STF, RE 559937/RS, Pleno, j. 
20.03.2013, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 17.10.2013. 

78 SARLET, lngo Wolfgang. Constituir;ao e proporcionalidade: ס direito penal e os 
direitos fundamentais entre proibir;ao de excesso e de insuficiencia. Revista da AJURIS. Porto 
Alegre: AJURIS, 2005, a. XXXII, n. 98, p. 144. 

79 MAURER, Hartmut. Direito Administrativס geז·al. 14. ed. Trad. Luis Afonso Heck. 
Sao Paulo: Manole, 2006, p. 277. 

80 "A doutrina identifica como tipica manifestar;ao do excesso de poder legislativo a 
violar;ao ao pr1nc1p10 da proporcionalidade ou da proibir;ao de excesso 
(Verhaltnismassigkeitsprinzip; Ubermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, 
incongruencia, e irrazoabilidade ou inadequar;ao entre meios e f1ns. No Direito Constitucional 
alemao, outorga-se ao principio da proporcionalidade (Verhaltnismassigkeit) ou ao principio da 
proibir;ao de excesso (Ubermassverbot) qualidade de norma constitucional nao-escrita, derivada 
do Estado de Direito". MENDES, Gilmar Ferreira. A Proporcionalidade na Jurisprudencia do 
Supremo Tribunal Federal. ln: Direitסs Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: 
Estudos de Direito Constitucional, 2. ed. Celso Bastos Editor: IBDC, Sao Paulo, 1999, p. 72. 

81 RAMIREZ-ESCUDERO, Daniel Sarmiento. El control de propסrciסna/idad de la 
actividade administrativa. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2004, p. 35. 

82 SILVA, Luis Virgflio Afonso da O proporcional e ס razoavel. Revista dos Tribunais, 
Sao Paulo: RT, ano 91, n. 798, p. 23-50, abr. 2002. 
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Resultados, importantes feחamentas de gestao de eficiencia na atividade 

fazendaria paulista, essencial a manuten<;aס do Estado de Sao Paulo. 

7.1. Inviabilidade juridica da interpreta�ao extensiva adotada pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Sao Paulo: a separa�ao de 

Poderes como 6bice intransponivel 

Como antecipado, em 30 de janeiro de 2019, por maioria de votos, a A<;aס 

Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-46.2018.8.26.0000 foi julgada 

procedente pelo Tribunal de Justi<;a do Estado de Sao Paulo. 

Nos termos do Voto n. 33.535, proferido pelo Desembargador Feחeira 

Rodrigues, findou aplicada, ao caso, a posi<;aס firmada, pelo Supremo Tribunal 

Federal, no bojo do Recurso Extraordinario n. 609.381/GO, em sede de 

repercussao geral (Tema 480), segundo a qual "ס teto de retribui9iio estabelecido 
pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficacia imediata, submetendo as 
referencias de valor maximo nele discriminadas todas as verbas de natureza 
remunerat6ria percebidas pelos servidores publicos da Uniiio, Estados, Distrito 
Federal e Municipios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal 
anterior ". Confira-se a ementa do julgado: 

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIC::AO. 
EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICACIA IMEDIATA DOS 
LIMITES MAXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPC::AO NAO 
RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 

1. 0 teto de retribui9iio estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03
possui eficacia imediata, submetendo as referencias de valor maximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza remunerat6ria percebidas pelos
servidores publicos da Uniiio, Estados, Distrito Federal e Municipios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

2. A observancia da norma de teto de retribui9ao representa verdadeira
condi9iio de legitimidade para ס pagamento das remunera9oes no servi90
publico. Os valores que ultrapassam os limites pre-estabelecidos para cada
nivel federativo na Constitui9iio Federal constituem excesso cujo
pagamento niio pode ser reclamado com amparo na garantia da
irredutibilidade de vencimentos.
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3. A incidencia da garantia constitucional da irredutibilidade exige a

presenr;:a cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que ס padrlio

remunerat6rio nominal tenha sido obtido conforme ס direito, e nlio de

maneira ilicita, ainda que por equivoco da Administrar;:lio Publica; e (b)

que ס padriio remunerat6rio nominal esteja compreendido dentro do limite

maximo pre-definido pela Constituir;:iio Federal. 0 pagamento de

remunerar;:oes superiores aos tetos de retribuir;:lio de cada um dos niveis

federativos traduz exemplo de violar;:iio qualificada do texto constitucional.

4. Recurso extraordinario provido."83

Trata-se de julgamento-paradigma, todavia, que diz respeito a submissao ao 

teto estipendial, previsto na Emenda Constitucional 41 /2003, de verbas dotadas de 

natureza juridica remunerat6ria, isto e, aquelas pagas com habitualidade e 

previsibilidade; ס que nao e ס caso da Participaז;ao nos Resultados. 

Na hip6tese do Recurso Extraordinario, interposto contra Ac6rdao do 

Tribunal de Justiז;a do Estado de Goias, no ambito do Mandado de Seguranז;a n. 

 qual, embora tenha reconhecido a constitucionali dade do teto ס ,16.267-9/01

estipendial decorrente da Emenda Constitucional n. 41/2003, entendeu ser 

inadmissivel a reduז;ao em especie de verbas remunerat6rias, em prejufzo dos 

servidores que ja haviam estabilizado seus proventos. lsto em razao da garantida 

da irredutibilidade de vencimentos, com base no art. 37, XV, da CF, protegendo

se direito adquirido. 

Especificamente, a demanda dizia respeito a (im)possibilidade de reduז;ao 

dos proventos e pensoes pagos aos militares da reserva e aos pensionistas da 

Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Goias acima do teto 

remunerat6rio. Estava-se diante de verbas dotadas de cunho remunerat6rio. 

0 voto do Ministro Teori Zavascki, relator, nao deixa duvidas a respeito: 

"0 teto de retribuir;:iio constitui norma constitucional de estrutura 

complexa, porque estabelecida pela conjunr;:iio de diferentes dispositivos do 

texto constitucional, cujo sentido normativo e chancelado por quatro 

principais ingredientes constitutivos. 0 primeiro deles limita a autonomia 

de cada ente da Federar;:iio brasileira, apresentando um apice 

remunerat6rio que deve ser obrigatoriamente seguido. Um segundo 

83 STF, RE 609381, Relator: Min. Teori Zavascld, Tribunal Pleno, J. 02/10/2014. 
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elemento indica que a abrangencia do teto deverci ser a mais inclusiva 

possivel, compreendendo tudo ס quanto venha a remunerar ס trabalho do 

servidor, a qualquer titulo. Um recado normativo complementar, presente 

no ADCT e nos artigos 29 da EC 19/98 e 9° da EC 41/03, determina que 

aquilo que sobejar da incidencia do teto constitui excesso, cuja percepc;lio 

niio pode ser reclamada, ainda que ס direito a ela tenha sido licitamente 

adquirido segundo uma ordem juridica anterior. Essas tres mensagens 

normativas foram captadas com acuidade singular pelo Ministro Cezar 

Peluso, em voto vencido proferido no jci citado julgamento do MS 24.875, 

quando Sua Excelencia assinalou ס seguinte: ( ... )" 

Eis a tese fixada no julgado: "o teto de retribuic;iio estabelecido pela 

Emenda Constitucional 41/03 e de eficacia imediata, submetendo as referencias 

de valor mciximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remunerat6ria 

percebidas pelos servidores publicos da Uniiio, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior"'. 

A for9a generalizante do mencionado julgamento devera, caso a caso, ceder 

ao cotej ס do exame de como, no plano infraconstitucional, a tutela juridica incide 

sobre a verba a ser paga aos servidores publicos lato sensu. 

Esta necessidade de exame de cada caso concreto foi reconhecida, inclusive, 

pelo Tribunal de Contas da Uniao, no ambito da TC 021.009/2017-1, com 

arquivamento desta Tomada de Contas, na qual havia sido originalmente proferida, 

inclusive, medida cautelar, determinando a absten9ao do pagamento a inativos e 

pensionistas do Bonus de Eficiencia e Produtividade na Receita Fede1·al do Brasil 

e ס Bonus de Eficiencia e Produtividade na Atividade Tributaria e Aduaneira, 

previstos na Lei 13.464/2017. 

Do voto do Relator, Ministro Benjamin Zymler, colhem-se os seguintes 

argumentos, verbis: 

"( .. ) Por esse motivo, niio resta a menor duvida de que este Tribunal, em 

observancia aos principios constitucionais do equilibrio financeiro e 

atuarial e do regime solidario e contributivo da previdencia social, 

consoante afirmado na decislio impugnada, pode e deve afastar a aplicac;lio 

dos §§ 2° e 3° dos arts. 7° e 17 da Lei 13.464/2017 nos casos concretos 

submetidos a sua apreciaciio. por exemplo, nos atos de aposentadoria que 

lhe serlio encaminhados para fins de registro ou em representac;oes 
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versando sobre situa9oes concretas, consoante lhe autoriza ס enunciado n°

347 da Sumula do STF, competindo aos interessados, caso se sintam 

prejudicados, provocar ס Poder Judiciario, para a tutela do que entende 

ser de seu direito, a exemplo do que decidiu a Suprema Corte no citado 

AgRgSS n° 514-AM, RTJ 150/407, niio sendo razoavel, porem, inverter-se 

essa ordem e exigir-se que ס TCU, previamente, va ao Poder Judiciario ou 

tenha de provocar ס Procurador-Geral da Republica, para que possa 

exercer as suas competencias de controle externo, que lhe foram 

outorgadas pela pr6pria constitui9iio. ( .. ) 

Nesse sentido, tendo em vista os termos da representa9iio e os fundamentos 

constantes da decisii.o agravada, entendo ser ס caso de se dar provimento 

ao agravo, para se negar conhecimento a representacii.o e determinar ס seu 

arquivamento, com a consequente revogacii.o da medida cautelar 

anteriormente deferida, sem prejuizo de autorizar a Sefip a realizar a 

fiscaliza9ii.o do pagamento do B6nus de Eficiencia e Produtividade na 

Atividade Tributaria e Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do 

Trabalho instituida pela Lei n° 13.464/2017 nos casos concretos que lhe 

forem submetidos ou de que tenham conhecimento, observando-se ס direito 

ao contradit6rio e a ampla defesa, quando for ס caso. ( .. ) 

A convic9ii.o que tive quando da analise do presente processo e a de que g_ 

unidade tecnica nii.o teria feito a analise individualizada de cada servidor 

ou grupos de servidores que se encontravam em situacoes identicas, apesar 

da listagem constante das pe9as 2 a 4 dos presentes autos. " 

Na situayaס aqui examinada, em aparente analise incoerente com a 

estruturayaס juridica dos pagamentos devidos aos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de Sao Paulo, aos integrantes da Secretaria da Fazenda e aos julgadores e 

Representantes Fiscais junto ao TIT, fmdou ס Desembargador Feחeira Rodrigues 

por assentar, por exemplo, que a Participayaס nos Resultados "nii.o podem ser 

entendidas de outra forma senii.o como gratifica9ii.o de produtividade, ja que 

constituem acrescimos pecuniarios pagos de acordo com ס 'cumprimento de metas 

fzxadas pela Administra9ii.o '". 

Dando guarida as pretens5es do Parquet, todavia, olvidou-se de examinar a 

ausencia de habitualidade e previsibilidade dos pagamentos desta verba, requisitos 

sem os quais nao se revestem de natureza remunerat6ria. 
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Ao reputar inconstitucional o § 2° do art. 26 da Lei Complementar n. 

1.059/2008, por entender que este dispositivo violaria o art. 115, XII, da 

Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, que reproduz o art. 37, XI, da Constitui9ao 

Federal, porquanto a verba denominada "Participa9ao nos Resultados" nao 

respeitaria ס teto estipendial do servi90 publico no Pafs, fmdou ס Tribunal de 

Justi9a do Estado de Sao Paulo por estender, ao instituto, a natureza juridica 

remunerat6ria de que carece, tao especifica foi a sua concep9ao pelo Poder 

Legislativo do Estado de Sao Paulo. 

Trata-se de interpreta9ao extensiva que nao se justifica, na seara do Direito 

Publico, cujas normas afetam a amplitude e os limites das competencias estatais. 

lgual assertiva justifica a reforma dos capitulos do Ac6rdao em tela que tratam da 

Bonifica9ao por Resultados e da ajuda de custo paga aos julgadores e 

Representantes Fiscais com atua9ao perante o TIT. 

Porque encerram prescri9oes de ordem publica, imperativas, que ressoam 

sobre o livre exercicio de direitos patrimoniais84 dos servidores publicos, ס art. 

115, XII, da Constitui9ao do Estado de Sao Paulo, bem assim o art. 37, XI, da 

Constitui9ao Federal, nao admitem recurso a analogia ou interpreta9ao extensiva, 

com vistas a extrapassar as prescri9oes do Constituinte. As suas disposi9oes 

aplicam-se no sentido mais estrito, a medida que limitas competencias de 

autoorganiza9ao administrativa de todos os entes federados. 

Pudesse o art. 37, XI, da Constitui9ao de 1988 ser interpretado de forma 

ampla, de modo a alcan9ar conteudos que nao estivessem nele expressamente 

previstos, nenhum valor dogmatico ou mesmo utilidade pratica se poderia 

emprestar as sucessivas muta9oes constitui9oes pelas quais passou este 

dispositivo. E todas elas, ao menos ate ס presente momento, apenas se voltaram a 

tutelar verbas de cunho remunerat6rio. Nada alem. 

Entendimento diverso, no sentido de qualificar judicialmente verbas que 

nao se insiram no conceito de remunera9ao como se remunerat6rias fossem, 

representa excessivo controle, pelo Poder Judiciario, do merito da op9ao legislativa 

do Estado de Sao Paulo, orientada ao pagamento de Participa9ao nos Resultados 

aos Agentes Fiscais integrantes de sua Fazenda Publica. 

84 Maximiliano, Carlos. Hermenutica e aplicaflo do Direito. 19. ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2005, p. 270-271. 
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Resultaria em visivel interferencia e desequilibrio entre os Poderes (art. 3°

da CF), porquanto dito merito legislativo se revelou amparado, a uma, em criterio 

de discrimen da tutela juridica da Administra9ao Fazendaria antevisto pelo pr6prio 

Constituinte (art. 37, XVIII e XXII, e art. 167, IV, da CF); a duas, porque constitui 

ferramenta de "Administrar;;ao por objetivos" e, assim, atende a eficiencia e a

produtividade que deve ser estimulada no desempenho desta importante fun9ao de 

estado (art. 7°, XI, art. 37, caput, e art. 39, § 7°, da CF). 

0 poder expresso pela decisao legislativa do Estado de Sao Paulo, em 

positivar;;ao de uma escolha politica, conforme a Constitui9ao, nao e menos do que 

parcela do poder soberano, sob a forma de "competencia". Dai nao ser admissivel 

subverte-la, a partir da expressao da soberania do Poder Judiciario, que deve ser 

igualmente parcial. No Estado Democratico de Direito, poder politico e poder 

juridico devem conviver integrados na Constitui9ao. 

As regras que prescrevem a competencia legislativa em materia de 

organiza9ao administrativa definem espa90s de op95es juridicas que devem ser 

respeitados pelos demais Poderes, salvo quando as escolhas do legislador 

contrariarem a Constitui9ao. 

Neste particular, a ausencia, no rol do art. 39, § 3°, da Constitui9ao de 1988, 

quanto a presenr;;a do art. 7°, XI, nao serve para excluir a possibilidade de opr;;ao 

legislativa, no ambito do Estado de Sao Paulo, com vistas a garantir, a 

determinadas classes de servidores, reputadas de interesse, pagamentos eventuais 

e, portanto, nao remunerat6rios, a titulo de Participar;;ao nos Resultados. 

Trata-se de omissao aparente, que nao resiste a analise sistematica do texto 

constitucional e, assim, demanda interpreta9ao conforme a Constitui9ao. Deste 

modo, prestigia-se o sentido que guarda maior conformidade com ס principio da 

eficiencia administrativa, bem assim com a peculiaridade de tratamento da 

Administra9ao Fazendaria, em detrirnento de interpreta9ao simplista que leva, 

equivocada e ilustrativamente a declarar;;ao de inconstitucionalidade do § 2° do art. 

26 da Lei n. 1.059/2008, com afastamento da prirneira possibilidade hermeneutica, 

ampliativa da realiza9ao de valores positivados pelo Constituinte de 1988.85

85 FERRAR1, Sergio. Interpretayaס conforme a Constituiyaס. In: TORRES, llicardo
Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicioncirio de principios 
juridicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 638. Cf. SILVA, Virgilio Afonso da. Intepretayaס 
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Com efeito, do entrela9amento entre as distintas normas que compoem ס 

sistema juridico, por deriva9ao a partir de matriz constitucional86
, e que se garante 

que סs conteudos deste sejam coerentes e estaveis entre si. Escorreita, pois, a 

afirma9ao de J. J. Gomes Canotilho, nס sentido de que que a unidade da 

Constitui9ao consubstancia postulado que obriga ס interprete a considera-la em sua 

globalidade, harmonizando os espa90s de tensao eventualmente existentes entre as 

normas constitucionais a serem concretizadas. 87

Eis ס caso do art. 7°, XI, em cotejo com ס art. 39, § 3°, ambos da CF, סs 

quais devem ser interpretados em conjunto, de modo a realizar, ao maximo, ס 

principio de eficiencia administrativa, aס reconhecimento da diferencia9ao 

reclamada, de forma expressa, em favor dos servidores fazendarios. 

Esta-se diante de aparente omissao, a ser colmatada por interpreta9ao 

sistemica, conforme a Constitui9ao de 1988. Por via hermeneutica sistematica, 

logo, justifica-se ס pagamento eventual e, assim, despido de carater remunerat6rio, 

de Participar;iio nos Resultados aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Siio 

Paulo, bem assim de Bonificar;iio por Resultados aos integrantes da Secretaria da 

Fazenda, inclusive quando estes superam, quantitativamente, ס teto estipendial do 

art. 37, XI, do texto constitucional, que nao se lhes aproveita. 

Tudo a preservar a realiza9ao da eficiencia administrativa, a partir do 

tratamento diferenciado da Administra9ao Fazendaria, antevisto pelo pr6prio 

Constituinte (art. 37, XVIII e XXII, e art. 167, IV, da CF). 0 caso e escolha 

legislativa do parlamento paulista que, em nada, compromete a unidade de sentido 

demanda pela Constitui9ao vigente. 

Esta pauta constitucional permite, no caso, a resolu9ao sistemica do 

periculum antinomiae, que se revolve por colmata9ao hermeneutica adequada a 

conforme a Constitui<;:ao: entre a trivialidade e a centraliza<;:aס judicial. Revista Direito GV, Sao 
Paulo, v. 2, n. 1, pp. 191-192,jan./jun. 2006. 

86 Nas palavras de Joao Batista Herkenhoff: "0 princfpio do entrela<;:amento e ס que 
estabelece a interliga<;:ao de todos os elementos que integram ס ordenamento jurfdico. Esses 
elementos nao se encontram livres e isolados. E desejavel que o ordenamento jurfdico procure 
haתnoרוjzar os elementos que ס constituem." (HER.KENHOFF, Joao Batista. lntrodu9ii.o ao 
Estudo do Direito. Campinas: Julex, 1987, p. 125) 

87 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, p. 232. 
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totalidade de sentido do sistema juridico em vigor, com realizai;ao de valores 

constitucionais. 88 Ganha-se, com isto, em sistematicidade. 

0 ordenamento juridico constitui um sistema unitario e, assim, evidencia

se marcado por repert6rio e estrutura "marcados por um principio que organiza e 

mantem o conjunto como um todo homogeneo".89 Como bem constatou Eduardo 

Garcia Maynez: "Cuando se habla de la plenitude hermetica del orden juridico 

quiere expresarse que no hay situaci6n alguna que no pueda ser resuelta 

juridicamente, esto es, de acuerdo con principios de derecho. "90

E sabido que um Pais nao pode consumir mais do que produz, seja na 6rbita

privada seja na publica91
• A esta ideia vem atrelada a questao do controle dos

gastos e, particularmente no que nos interessa, o controle das despesas publicas.

Controlar despesas publicas, todavia, nao condiz com o corte de gastos que, 

precisamente, orientam-se, em sentido contrario, ao incremento da arrecada9ao. 

Repartir recursos e identificar despesas e tipicamente uma tarefa 

ori;amentaria, sendo possivel afirmar que ס or9amento publico brasileiro, em linha 

com a efetiva implementa9ao dos muitos compromissos constitucionais do Estado 

Democratico de Direito vigente, admite - e mesmo estimula -  recurso a ס

ferramentas, pela Administra9ao Fazendaria, que aumentem a "productividad 

marginal" de seus agentes, ainda que nisto subsistam custos. Eis o caso do instituto 

da Participa9iio nos Resultados e da Bonifica9iio por Resultados, de que se vale ס 

Estado de Sao Paulo. 

88 Ao tratar do tema da resoluyaס de antinomias juridicas, igualmente assentou Carlos 
Maximiliano que se deve partir de "processo sistematico", com vistas a harmonizar ס sentido e ס 

alcance das normas em conflito. E, apenas caso este fracasse, identificar-se-a se uma norma foi 
substitufda em seu todo (ab-rogayaס) ou em parte (derrogayaס). Cf. MAXJMll.,lANO, Carlos. 
Hermeneutica e Aplica9cio do Direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 256. 

89 FERRAZ JR. Tercio Sanוpaio. Introdur;cio ao Estudo do Direito - Tecnica, Decisao, 
Dominaya2 .ס. ed. Sao Paulo: Atlas, 1994, p. 176. 

90 GARClA MA YNEZ, Eduardo. Introduccion al estudio del derecho. 45. ed. Mexico
D.F.: Editorial Porrua S.A., 1993, p. 359.

91 AHUMADA, Guilhermo. Tratado de Finanzas Publicas, C6rdoba: Editorial Assandri, 
vol. I, 1948, p. 61. 
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IV - SINTESE CONCLUSIV A 

Nao atendem a diferencia9ao constitucional dos servidores fazendarios ( em 

distinguishing), expressa no art. 37, XXII e no art. 167, IV, ambos da CF, as 

pretensoes deduzidas, pela Procuradoria-Geral de Justii;a do Estado de Sao Paulo, 

em ambito da Ai;ao Direta de Inconstitucionalidade n. 2042880-

46.2018.8.26.0000, com vistas a declarai;ao de inconstitucionalidade do art. 26, § 

2°, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/20008, que trata da ausencia de limites 

quantitativos em que podera ser eventualmente paga, aos Agentes Fiscais de 

Rendas, verba denominada Participai;ao nos Resultados. 

Identico raciocfnio estende-se a Bonifica9iio por Resultados, analoga ao 

primeiro instituto, consoante demonstrado. 

Nenhuma das fases da sucessao de regimes constitucionais que se voltaram 

a tutela dos limites de pagamentos ao funcionalismo publico lato sensu ocupou-se 

de abarcar aquelas verbas despidas de flm remunerat6rio. 

A materia, portanto, encontra-se submetida a discricionariedade das opi;oes 

legislativas dos distintos entes federados, segundo as balizas constitucionais que 

norteiam a Administrai;ao Publica Fazendaria no art. 37, XXII e no art. 167, IV, 

ambos da CF. A partir do princfpio da eficiencia, justificam-se funcionalmente os 

pagamentos de Participar;iio nos Resultados e de Bonifica9iio por Resultados, 

devido aos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de Sao Paulo, visf veis 

ferramentas de "Administrai;ao por objetivos". 

Neste particular, assentou-se que, apesar de ס rol do art. 39, § 3°, da 

Constitui9ao de 1988, nao fazer meni;ao expressa ao inciso XI do art. 7° do mesmo 

diploma, que trata da participa9ao nos lucros e resultados, como um direito dos 

servidores publicos, estipulai;ao de semelhante direito, em ambito local, nao se 

encontrajuridicamente vedada. E ס caso do pagamento daParticipai;ao nos Lucros, 

institufdo, no Estado de Sao Paulo, mediante lei expressa, a saber: art. 1 °, ח, e art. 

26, ambos da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008. 

Com efeito, a aparente omissao constitucional apenas retira a 

obrigatoriedade de instituii;ao de programas de Participai;ao nos Resultados pela 

Uniao, os Estados, Distrito Federal e Municipios, de forma ampla e irrestrita para 

todos os seus respectivos servidores publicos. Nada alem. 
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Consoante esclarecido, nao ha que se impor tratamento juridico uniforme e 

massificado para todos esses servidores publicos. A pr6pria redayaס fmal do art. 

39, § 3°, da Constituiyaס de 1988 enuncia a possibilidade de discrimen entre eles. 

Importa que a diferenya de tratamento esteja funcionalizada as 

peculiaridades de cada cargo, alem de prevista em lei. 

E foi ס Constituinte Reformador quem conferiu, em ambito nacional e geral, 

vinculante de toda a federayaס, tratamento diferenciado a Administrayaס 

Fazendaria, com "precedencia sobre demais setores administrativos", e recursos 

em carater prioritario, inclusive com vinculayaס de receitas de impostos, em 

exceyaס expressa a norma geral do art. 167, IV, da Constituiyaס de 1988, com 

redayaס dada pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Veja-se: 

"Art. 37. A administra9ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da Uniiio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia e, tambem, ao seguinte: ( .. ) 

XVIII - a administra9ao fazendaria e seus servidores fiscais terao, dentro 

de suas areas de competencia e jurisdi9tio, precedencia sobre os demais 

setores administrativos. na forma da lei; ( .. ) 

XXII - as administra9oes tributarias da Uniiio, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras especijicas, terao recursos 

prioritarios para a realizaciio de suas atividades e atuariio de forma 

integrada, inclusive com ס compartilhamento de cadastros e de 

informa9oes fiscais, na forma da lei ou convenio. 

"Art. 167. Sao vedados: 

( .. ) IV - a vincula9ci.o de receita de impostos a 6rgao, fundo ou despesa, 

ressalvadas a reparti9iio do produto da arrecada9ci.o dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinacci.o de recursos para as a9oes e 

servi9os publicos de saude, para manuten9iio e desenvolvimento do ensino 

e para realizaciio de atividades da administracao tributaria. como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2 � 212 e 3 7, XXII. e a 

presta9iio de garantias as opera9oes de credito por antecipa9iio de receita, 

previstas no art. 165, § 8°, bem como ס disposto n4 § ס ° deste artigo;" (g.n.). 
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0 tratamento diferenciado conferido a categoria dos integrantes da 

Administrai;ao Fazendaria estadual, inclusive aqueles que nao ocupam ס cargo de 

Agentes Fiscais de Rendas, com pagamento de Participai;ao nos Resultados, 

justifica-se constitucionalmente, ante a especificidade das importantes funi;oes que 

desempenham, as quais sao indispensaveis a regular arrecadai;ao e administrai;ao 

dos valores necessarios a escorreita manuten<;aס do Estado de Sao Paulo 

0 pr6prio Constituinte conferiu, pois, vinculante de toda a federai;ao, 

tratamento diferenciado a Administrai;ao Fazendaria. 

Reconheceu as suas atividades como essenciais, (i) ora conferindo-lhe 

"precedencia sobre demais setores administrativos" (art. 37, XVIII, da CF), (ii) ora 

conferindo-lhe recursos em carater prioritario (art. 37, XXII, da CF), (iii) inclusive 

com vincula<;aס de receitas de impostos ( art. 167, IV, da CF). Tudo a justificar a 

tutela juridica diferenciada conferida, por lei, aos seus integrantes; especialmente 

quando orientadas a demanda por eficiencia administrativa (art. 37, caput, e art. 

39, § 7°, da CF; art. 35, II, e art.111, da CE). 

Nesta ordem de ideias, concluiu-se pela inaplicabilidade, ao caso 

examinado, da posii;ao fmnada, pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do 

Recurso Extraordinario n. 609.381/GO, em sede de repercussao geral (Tema 480). 

E que este julgamento-paradigma disse respeito a submissao ao teto 

estipendial, previsto na Emenda Constitucional 41/2003, de verbas dotadas de 

natureza juridica remunerat6ria, isto e, aquelas pagas com habitualidade e 

previsibilidade; o que nao e ס caso da Participai;ao nos Resultados ou da 

Bonificai;ao por Resultados. Sua fori;a generalizante devera ceder, caso a caso, ao 

exame de como se encontra posta, no plano infraconstitucional, a tutela juridica de 

cada verba, devida aos servidores publicos lato sensu, independente do nomen 

iuris com que se apresentem. 

Nao se empresta, tambem, ס Ac6rdao paradigma a tutela das ajudas de custo 

em tela. Isto porque esta verba, devidamente prevista no art. 70 Lei Estadual n. 

13.457/2009, tem natureza juridica de jetom. Volta-se, pois, a compensar a סs 

encargos e onus decorrentes da atua<;aס extraordinaria dos julgadores e 

Representantes Fiscais do TIT na relevante funi;ao publica que lhes e confiada em 

carater temporario, isto e, propter laborem faciendo, em razao das condii;oes 

excepcionais do cargo. 
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A transitoriedade descaracteriza dito jetom como remunera<;aס. Tanto e 

assim que sequer se incorpora ao vencimento do servidor, bem assim nao gera 

direito subjetivo a continuidade de sua percep<;aס. 

0 caso e de pagamento excepcional, em tudo analogo ao que ocorre com ס 

Poder Judiciario. Aproveita-o, pois, ס tratamento que foi consignado na Resolu<;aס 

CNJ n. 14/2006, anteriormente referida, de modo que referido jetom nao reste, 

indevidamente, submetido ao teto estipendial do servi<;ס publico no Pais. 

Sem este cuidado, restarao convalidadas interpreta<;סes extensivas, em 

excessivo controle, pelo Poder Judiciario, do merito de סp<;סes legislativas higidas, 

como e ס caso daquela adotada pelo Estado de Sao Paulo, orientada ao pagamento 

de Participa<;aס nos Resultados aos Agentes Fiscais integrantes de sua Fazenda 

Publica. Nisto, ha visivel risco de interferencia e desequilibrio entre os Poderes, 

com violaו;ao ao ai1. 3° da CF, ס que nao se pode admitir. 

Este e ס nosso Parecer. 
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