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Senhores Policiais Civis 

 

O presente parecer foi elaborado após demandas repetitivas de nossos associados. O 

papel do Sindicato foi no sentido de provocar a equipe jurídica para estudos e 

elaboração do documento em questão. 

O objetivo é fornecer uma “ferramenta” ao policial, para que possa utilizar quando 

entender necessário, ao sentir-se prejudicado no exercício da função, se por ventura 

receber alguma “orientação, ordem ou determinação” diversa dos procedimentos legais. 

Lembramos que estamos sob a égide do Estatuto da Polícia Civil de SC, com previsão 

de hierarquia e disciplina, assim, todo e qualquer pleito no que se refere aos pareceres 

fornecidos e orientações, devem seguir a cadeia hierárquica, sob pena de sanções. 

Na hipótese de omissão do superior imediato, por favor, comunique o SINPOL-SC para 

as providências cabíveis. 

Ratificamos a necessidade de toda e qualquer comunicação ser feita através de e-mails 

ou protocolo sgpe, para que se torne oficial e possamos ajudar nas demandas que 

envolvam nossos associados. 

Atenciosamente 

  

Diretor Jurídico  

PAULO ABREU – Agente de Polícia 

 

 



 

INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE SERVIÇO 
ATIVO – IRESA. EXTINÇÃO DA VERBA COMO 
ADICIONAL. AUMENTO DO VALOR DO SUBSÍDIO. 
TRIBUTAÇÃO NÃO FERE O PRINCÍPIO DA 
IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO, PREVISTO NO ART. 
37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 
 

I – CONSULTA FORMULADA 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina honra-nos com consulta 

sobre a correlação entre o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a exclusão da 

verba denominada Indenização de Regime Especial de Serviço Ativo e o aumento do 

valor fixado a título de subsídio. 

A demanda será respondida de acordo com a legislação e jurisprudência 

vigentes. 

II – RESPOSTA 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, XV, prevê a 

irredutibilidade de subsídio e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 

públicos, com algumas ressalvas, consoante se extrai do texto legal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são 
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 
4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

 



 

Dos dispositivos excepcionais mencionados no inciso XV, merece destaque a 

redação do art. 153, III, da Carta Magna, que estipula que: “Compete à União instituir 

impostos sobre: [...] III – renda e proventos de qualquer natureza; [...]”.  

Depreende-se, assim, que não atingirá o princípio da irredutibilidade de 

vencimentos as tributações sobre renda e proventos de qualquer natureza.  

Nesse viés, analisando o contexto remuneratório atual dos policiais civis 

catarinenses, ressalta-se que, além do regime de subsídio implantado pelas Leis 

Complementares n. 609/2013 e 611/2013, há o pagamento de verba adicional 

denominada Indenização de Regime Especial de Serviço Ativo – IRESA, rubrica instituída 

com o advento da Lei n. 16.774/2015.  

Convém destacar, no entanto, que a verba aludida, embora gere tributação 

parcial (apenas a incidência de imposto de renda), originada pela definição da IRESA 

como remuneratória no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 

1000576-74.2016.8.24.0000, sendo ainda tratada como rubrica acessória que não 

integra o subsídio.  

De fato, não se pode considerar a rubrica em comento como parte do 

subsídio, afastando, desse modo, seu pagamento na oportunidade em que o servidor 

ingressa na inatividade. Isso porque, conforme prevê o art. 39, § 4º, da Constituição 

Federal, o regime adotado pelos servidores policiais civis de Santa Catarina (subsídio) 

veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória1. 

Logo, a exclusão da verba IRESA dos contracheques dos servidores policiais, 

com posterior aumento do valor fixado para subsídio (acréscimo de 19,25 % - valor de 

                                                           
1 § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado 
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 



 

referência - verba IRESA), em que pese demonstre aparente redução dos vencimentos, 

não ofende o princípio constitucional previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. 

Isso porque, a tributação sobre o subsídio, além de prevista constitucionalmente, 

preserva o valor nominal da remuneração, o que não caracteriza redução dos 

vencimentos.  

Nessa senda, importante colacionar entendimento do E. Tribunal de Justiça 

Catarinense sobre a matéria: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE ADICIONAL 
POR GRADUAÇÃO, INSTITUÍDO PELA LCM N. 030/2001. INCORPORAÇÃO AO 
SALÁRIO PADRÃO EM RAZÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 104/2013. 
DIPLOMA LOCAL QUE DETERMINOU TAL PROVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DOCUMENTOS QUE 
ATESTAM A AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. "Este Tribunal Superior 
possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito 
adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, 
sendo possível à Administração promover alterações na composição 
remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar 
vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 
diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos" (AgRg no RMS n. 30.304/MS, 
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16-5-2013).  RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO 
E DESPROVIDO.  (TJSC, Apelação n. 0300229-88.2014.8.24.0053, de Quilombo, rel. 
Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 07-06-2016). 

  

Há de se frisar, diante de todo o exposto, que a verba IRESA, do modo como 

é aplicada atualmente, embora não tenha incidência de contribuição previdenciária, não 

integrará os proventos de aposentadoria dos servidores policiais de forma automática.  

 Por sua vez, caso haja aumento do valor fixado para o subsídio 

(considerando o acréscimo de 19,25%), não obstante haja incidência de tributação 

sobre o valor total, este será integralmente mantido na oportunidade em que o servidor 

ingressar na inatividade.  

 



 

III – CONCLUSÃO 

À vista do acima exposto, conclui-se, com respaldo na legislação e 

jurisprudência vigentes, que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de subsídio, 

isso considerando que a alteração da base de cálculo do subsídio, com eventual 

aumento de seu valor, não interferirá no valor nominal global percebido pelos 

servidores policiais.  

Florianópolis, 16 de outubro de 2019. 

 

NOEL ANTÔNIO BARATIERI 
OAB/SC Nº 16.462 

 
CAMILA PASQUALOTTO 

OAB/SC Nº 50.033 
 
 

 


