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Indaga a Direção do Sindsaúde PR acerca do que segue, relativamente a 

aplicação do Decreto 5805/20: 

 

1. Não incidiu desconto previdenciário sobre a GAS do 13ºs salário: isto 

representa que não teremos mais a inserção desta parcela na 

aposentadoria? 

O Decreto 5805/20 não se refere aos servidores da saúde. O temor decorre da 

referência que o Decreto faz as carreiras de Agente de Apoio, Agente de 

Execução e Agente Profissional. Sucede que tais carreiras dizem respeito ao 

QPPE enquanto as carreiras da saúde dizem respeito ao QPSS, por força da Lei 

18.136/14.  

Também, as denominações dos cargos são distintas. Portanto, o Decreto 5805/20 

não se aplica aos servidores da saúde. 

No que toca ao não desconto da contribuição previdenciária sobre a GAS temos 

que se houver o desconto, ele é computado para fins de aposentadoria, 

observado o art. 54 da Lei 12398/98. 

Quanto a possibilidade de não inserção da parcela da GAS na aposentadoria, 

com efeitos futuros, portanto, deverá ser previamente observado o que reza o art. 

4º. Da Lei 18136/14: 

Art. 4º A estrutura de remuneração da Carreira de Promotor de Saúde é composta 

por: 

I - vencimento básico; 

II - adicional por Tempo de Serviço; 

III - Salário Família; e 

IV - Gratificação por Atividade de Saúde - GAS, concedida em razão do caráter 

penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida aos servidores com lotação em 

Unidades Hospitalares e demais unidades, na forma do Anexo V desta Lei. 
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Qualquer alteração nesta estrutura dependerá de lei, não de mero Decreto do 

Governador, tudo com trâmite regular na Assembléia Legislativa. 

 

Por fim, o STF já sumulou a matéria, S. 688,  consolidando o entendimento de 

que “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”, o 

que implica dizer que não há ilegalidade em tal cobrança. 

 

2. Caso esta hipótese seja verdadeira, o valor das parcelas das 

contribuições previdenciárias que foram feitas até o mês de 

novembro de 2020 será considerada para o cálculo da aposentadoria? 

 

Inicialmente, cumpre assinalar que devem ser observados, no regime 

próprio de previdência social do Estado, no que couber, os requisitos e 

critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019), conforme parágrafo. 

14 do art. 35 da Constituição Estadual. 

 

A EC 45/2019 preconiza no seu art. 3º., que a concessão de 

aposentadoria, os critérios de reajustes e o abono de permanência, ao 

servidor público estadual vinculado ao regime próprio de previdência social 

do Estado do Paraná, e de pensão por morte aos seus dependentes, serão 

assegurados, a qualquer tempo, de acordo com a legislação em vigor à 

época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos. Nenhum 

prejuízo pode ser aferido em desfavor de quem já alcançou os requisitos 

para a aposentadoria. 

 

Não há notícia, até agora de qualquer norma legal que autorize a não 

incidência da contribuição previdenciária e se confirmada tal hipótese, 

repita-se (de não incidência da contribuição previdenciária na GAS para no 
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13º), os servidores que já adquiriram o direito a aposentadoria não deverão 

sofrer qualquer prejuízo. 

 

Se suprimida a incidência para aqueles admitidos entre 01.01.2004 e 

04.12.2019, o prejuízo advirá da diminuição da base de cálculo da 

aposentadoria, conforme abaixo se verá. 

 

No caso do servidor admitido após 04.12.2019, o prejuízo será ainda maior, 

com forma de cálculo prevista, conforme igualmente abaixo. 

 

O cálculo das aposentadorias, deverá observar o § 6º do art. 4º. Da EC 

45/2019, qual seja os proventos das aposentadorias concedidas nos 

termos do disposto neste artigo corresponderão: 

I – Integralidade e paridade da remuneração do servidor público no cargo efetivo 

em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor 

público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 

dezembro de 2003 e que não faça a opção de que trata o art. 35, § 16 

(previdência complementar), da Constituição Estadual, observadas as regras de 

transição aplicáveis a cada servidor e seus requisitos individuais.  

II - para o servidor público não contemplado no inciso I, (admitidos à partir de 1º. 

De janeiro de 2004, inclusive) o cálculo do benefício utilizará a média aritmética 

simples das remunerações adotados como base para contribuições ao regime 

próprio de previdência social, atualizados monetariamente, correspondentes a 

100 % (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 

1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, e 

III - o valor dos proventos de aposentadoria apurado na forma do inciso II, 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética, com acréscimo 



GODOY ADVOCACIA 

 

  

RUA DR. NELSON DE SOUZA PINTO, 340 – SÂO LOURENÇO – CEP 82200-060 FONE/FAX: 055 (41) 3353 5232 
Email:escritorio@godoyadv.com.br– CURITIBA – PARANÁ - BRASIL 

 

Daniel de Oliveira Godoy Junior 
OAB PR 14558  
OAB SP 240204 
 
Andrea Jamur Pacheco Godoy 
OAB PR 83078 
 
 

4 

de 2% (dois por cento) para cada ano que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 

contribuição. (conforme a reforma) 

O Decreto 5805, que trata dos servidores do Executivo que não da Saúde, como 

já explicamos, descreve as funções e a respectiva remuneração dos cargos 

efetivos ( no caso dos demais servidores do executivo que percebiam a GAS esta 

foi excluída da remuneração efetiva), devendo as aposentadorias serem 

calculadas de acordo com o parágrafo 8º.  Do caput do art. 1º., do Dec. 7154/06, ( 

que estabelece a fórmula de cálculo das aposentadorias dos servidores admitidos 

entre 01.01.2004 e 04.12.2019), qual seja, no cálculo dos proventos das 

aposentadorias previstas no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda 

Constitucional n.º 41/03, será considerada a média aritmética simples das maiores 

remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do 

servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 

oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 

1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. 

Para os efeitos do disposto acima, serão utilizados os valores dos adicionais e 

das gratificações percebidas, que tenha havido contribuição, com exceção dos 

valores percebidos a título de diária, ajuda de custo, indenização, salário-família, 

auxílio e/ou vale alimentação, auxílio creche, abono, auxílio e/ou vale transporte, 

auxílio moradia e demais vantagens de custeio. 

Assim, de tudo apresentado, não há base legal para a supressão da incidência 

das contribuições previdenciárias dos servidores da saúde, sobre a parcela 

remuneratória intitulada GAS, prevista no art. art. 4º. Da Lei 18136/14, paga esta 

mensalmente ou no décimo terceiro salário, inexistente lei autorizatória. 

 

Eventual ação ilegal por parte do Estado do Paraná poderá ser enfrentada 

judicialmente.  
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Curitiba, 01 de dezembro de 2020. 

 

DANIEL GODOY JUNIOR 

 OAB PR 14558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


