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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  SOBRE
GRATIFICAÇÃO  DO  SISCOM.  PARCELA  REMUNERATÓRIA
QUE  NÃO  SE  INCORPORA  À  APOSENTADORAI.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NESTE PONTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA
PÚBLICA.  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97,  COM  A  REDAÇÃO
DADA  PELA  MP  2.180-35/2001.  INAPLICABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. CPC, ART. 557, § 1º-A.

-   “A  contribuição  previdenciária  deve  incidir  sobre  as  verbas
remuneratórias  relativas  ao  cargo  efetivo  que  repercutirão  nos
proventos futuros. Se as gratificações pelo exercício de função do
SISCOM e sobre horas extraordinárias não serão percebidas pela
servidora quando se aposentar, não pode constituir base de calculo
da contribuição previdenciária.”1

“Os juros de mora relativos à restituição de indébito decorrente de
contribuição previdenciária têm natureza tributária, pelo que são
devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, 1º, do CTN, não
se aplicando o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n.
2.180-35/2001. Precedente: REsp 1.111.189/SP, Ministro Teori Albino
Zavascki,  DJe  de  26.5.2009,  submetido  ao  rito  dos  recursos
repetitivos.”2 

1 TJPB - Processo: 20020080426881001 – Rel: Des. Manoel Soares Monteiro - 1ª Câmara Civel - Data do Julgamento: 20/05/2010
2        STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011



Relatório

Trata-se de remessa oficial tirada contra sentença  manejados contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de repetição de indébito c/c
obrigação de não fazer proposta por Carlos Alberto Batista Hardman em face da PBPREV
– Paraíba Previdência e do Estado da Paraíba.

Na sentença, o magistrado excluiu o Estado da Paraíba da lide, ao
tempo em que condenou a Paraíba Previdência a restituir ao autor o valor correspondente
às  contribuições  previdenciárias  descontadas  sobre  a  “Gratificação  do  SISCOM”,
percebida pelo recorrido em razão do desempenho da função de movimentador exercida
entre dezembro de 2007 e outubro de 2009, sob o argumento de que tal  verba não se
incorpora ao patrimônio funcional do demandante.  Determinou, pois,  a devolução dos
valores  recolhidos  referentes  ao  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  demanda,
atualizados pelo INPC, além de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da
citação, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

Não houve recurso  voluntário,  subindo  os  autos  a  esta  Corte  por
força de remessa oficial.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

Conforme narra a inicial, o recorrido, servidor do Poder Judiciário do
Estado da Paraíba, pleiteia o reconhecimento do indevido desconto e respectiva repetição
do indébito, referente a contribuição previdenciária sobre a Gratificação do SISCOM, que
teria exercido no período compreendido entre Dezembro/2007 a Outubro/2009.

Consoante colhe-se dos autos,  a  gratificação foi  criada pela Lei  nº
6.333/96 (art. 2º, I) e regulamentado pela Resolução nº 21/1996, que estabelecia, em seu art.
1º, § 1º:

“§  1º.  O  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  designará  servidor
integrante do quadro de que trata a Lei nº 5.573, de 30 de abril de
1992, em cada Vara, que encarregar-se-á da alimentação do sistema
mediante gratificação”

O  normativo,  bem  se  vê,  fixa  uma  gratificação  para  o  exercício
específico  de movimentador do SISCOM, percebível,  obviamente,  somente enquanto  o
servidor estiver designado para tanto. 



Conforme  inúmeros  julgados  desta  Corte  e  dos  Tribunais  de
Sobreposição,  o  entendimento  que  prevalece  é  de  que  somente  incidirá  o  desconto
previdenciário sobre as verbas que são concedidas pelo regular exercício do cargo e que
integrarão a aposentadoria do servidor. 

Trata-se,  pois,  de  verba  decorrente  do  exercício  temporário  de
determinada atividade,  de  forma que não fará  parte  do cálculo  para  os  proventos  de
aposentadoria do servidor público estadual,  não sendo possível  que sobre ela incida a
contribuição previdenciária. 

Sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  BASE  DE  CÁLCULO.
FUNÇÃO  COMISSIONADA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  LEI  9.783/99.
TEMA PACIFICADO. 1. Está pacificado o tema da não incidência
da  contribuição  previdenciária  a  partir  do  momento  em  que  as
verbas  em  questão  (gratificações  pelo  exercício  de  funções  de
confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à
remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de
aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: EREsp
859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
23.2.2012;  AgRg  no  AgRg  no  REsp  962.863/SC,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag
1.394.751/RS,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,
DJe 10.6.2011. Agravo regimental improvido”.3 

“A  jurisprudência  do  STJ  é  no  sentido  de  que  não  incide
contribuição  previdenciária  sobre  parcela  percebida  em
decorrência  do exercício  de cargo em comissão ou de função de
confiança. 5. Agravo Regimental não provido”.4

Deste entendimento não destoa esta Corte

“A  contribuição  previdenciária  deve  incidir  sobre  as  verbas
remuneratórias  relativas  ao  cargo  efetivo  que  repercutirão  nos
proventos futuros. Se as gratificações pelo exercício de função do
SISCOM e sobre horas extraordinárias não serão percebidas pela
servidora quando se aposentar, não pode constituir base de calculo
da contribuição previdenciária.”5

3 STJ  -  AgRg  no  REsp  1366263/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  27/08/2013,  DJe
06/09/2013

4 STJ - AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011
5 TJPB - Processo: 20020080426881001 – Rel: Des. Manoel Soares Monteiro - 1ª Câmara Civel - Data do Julgamento: 20/05/2010



“Se no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição
auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão,
não faz sentido que sobre o percebido incida o percentual relativo à
contribuição previdenciária”.6

Assim, entendo, tal  qual o magistrado prolator da sentença, que a
contribuição  previdenciária  que  incidiu  sobre  a  gratificação  é  ilegal,  de  forma  que  a
devolução é medida que se impõe.

No  que  diz  respeito  aos  juros  de  mora  e  à  correção  monetária,
tratando-se de repetição de indébito tributário, o STJ firmou entendimento de que não se
aplica o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, tendo em vista a natureza tributária das contribuições.
Assim, os juros de  mora deverão ser contados a partir do trânsito em julgado, na razão de
1% (um por cento) ao mês, conforme se pode ver nos precedentes abaixo.:

“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA.
DISCIPLINA  PRÓPRIA.  CTN  OU  LEI  ESPECÍFICA.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP
PARADIGMA 1.111.189/SP. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.”7

“Os juros de mora relativos à restituição de indébito decorrente de
contribuição previdenciária têm natureza tributária, pelo que são
devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, 1º, do CTN, não
se aplicando o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n.
2.180-35/2001. Precedente: REsp 1.111.189/SP, Ministro Teori Albino
Zavascki,  DJe  de  26.5.2009,  submetido  ao  rito  dos  recursos
repetitivos.”8 

“[…] Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula
188/STJ, 'Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário,
são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença'. Tal regime
é  aplicável  à  repetição  de  indébito  de  contribuições
previdenciárias,  que  também  têm  natureza  tributária"  (REsp
1.086.935/SP,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Seção,
julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008 - submetido à sistemática dos
recursos repetitivos: art. 543-C do CPC)”.9

Ademais,  quanto à correção monetária,  o índice deverá ser aquele
utilizado  sobre  débitos  tributários  estaduais  pagos  com  atraso,  incidindo  a  partir  do

6 TJPB - Acórdão do processo nº 00374883120088152001 - Órgão (4ª Câmara cível) - Relator Des. João Alves da Silva - j. em 06-03-2014
7       STJ - REsp 1361468 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS - Data da Publicação 18/02/2013  

8        STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011
9 STJ  -  AgRg  no  AREsp  326.746/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe

26/08/2013



pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.10 

Alerte-se, por fim, que os juros de mora e a correção monetária são
consectários legais da obrigação principal, de forma que “não há falar em reformatio in
pejus quando o Tribunal  altera tão somente os consectários legais,  por integrarem o
pedido de forma implícita, justamente por serem matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício”. 11

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  ART.  515,  §  3º,  DO  CPC.  QUESTÃO  DE  ORDEM
PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal  de Justiça,  não  se  cogita  a  ocorrência  de  reformatio  in
pejus  quando  a  alteração  da  sentença,  em  sede  de  remessa
necessária  ou recurso  voluntário,  se  dá  em razão  de  matéria  de
ordem pública. 2. Agravo regimental não provido”.12 

 Destarte, amparado em todos os fundamentos acima expostos, dou
provimento parcial  à  remessa oficial  (CPC,  art.  557,  §  1º-A),  apenas para promover as
alterações  quanto  aos  juros  e  à  correção  monetária,  na  forma  indicada  linhas  acima,
mantendo, no mais, incólume a decisão recorrida.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

     Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado

10 Súmula nº 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.
11 STJ - EDcl nos EDcl no Ag 1074207/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA

DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 04/09/2013”
12 STJ - AgRg no REsp 1261397/MA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 

03/10/2012


