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                                        Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066776-82.2012.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Eduardo Pedro Alves de Lima Júnior
ADVOGADO: José Elder Valença Sena
APELADO: PBPREV - Paraíba Previdência
ADVOGADAS:  Camilla  Ribeiro  Dantas  e  Renata  Franco  Feitosa
Mayer

APELAÇÃO  CÍVEL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS
E  DE RISCO DE VIDA.  DESCONTO DEVIDO.  ADICIONAL DE
REPRESENTAÇÃO. ART. 6º, INCISO III, DA LEI N. 9.703/2012.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  NÃO  INCIDENTE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  4º,  §  1º,  DA  LEI  N.  10.887/2004.
PRECEDENTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL.

- TJPB: “Descontos previdenciários não incidem em verbas de
natureza indenizatória, tais como diárias para viagem; ajuda de
custo  em  razão  da  mudança  de  sede;  indenização  de
transporte; salário família; auxílio alimentação; auxílio creche;
as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho; a parcela percebida em decorrência do exercício de
cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada e
abono de permanência . Precedentes do STJ. - Não se inserindo
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a Gratificação de Atividades Especiais – GPC e a Gratificação de
Risco de Vida entre as exceções previstas no art. 4º, § 1º, da
Lei 10.887/04, incide sobre elas a contribuição previdenciária. -
O  adicional  de  representação,  previsto  no  art.  57  da  LC
58/2003,  disciplinado  pela  MP  185/2012,  convertida  na  Lei
Estadual 9.703/2012 (art. 6º, III) é pago a quem exerça suas
atribuições no âmbito das penitenciárias, presídios, cadeias ou
gestão penitenciária. Desse modo, sendo uma verba paga em
decorrência do local do trabalho se insere no inciso VII do § 1º
do  art.  4º  da  Lei  10.887/2004,  não incidindo  a  contribuição
previdenciária.” (Apelação Cível n. 0097244-29.2012.815.2001,
Relator:  Des.  Leandro  dos  Santos,  publicação:  DJPB
16/09/2014).

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento
parcial ao recurso apelatório.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  EDUARDO  PEDRO
ALVES DE LIMA JÚNIOR contra sentença (f. 108/110) do Juízo de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública  da Capital  que,  nos  autos  da ação de
repetição  de  indébito  c/c  obrigação  de  não  fazer  e  pedido  de  tutela
antecipada,  ajuizada  contra  o  ESTADO  DA  PARAÍBA  e  a  PBPREV  -
PARAÍBA PREVIDÊNCIA, julgou improcedente o pedido exordial

Eis a ementa da decisão combatida:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER  C/C  TUTELA  ANTECIPADA.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  PARCELAS  NÃO  INCORPORADAS  A
APOSENTADORIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  DESCONTO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM CORRESPONDÊNCIA
RETRIBUTIVA. ILEGALIDADE. COBRANÇA DOS VALORES JÁ
DESCONTADOS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
HABITUALIDADE. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. ART.
201,  §  11º  DA  CF,  ART.  203  DA  CE  E  ART.  1º  DA  LEI
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10.887/2004. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- “Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a
incidência  da  contribuição  previdenciária”  (STF  –  AI-AgR  no  Resp
603537/DF, Min. Eros Grau, j. 27/02/2007 e DJ 30/03/2007, PP-92).

- O sistema normativo pátrio não permite a incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de férias,
posto  que  essas  contribuições  não  são  computadas  para  a
composição  do  valor  da  aposentadoria,  conquanto,  sem  efeito
retributivo.  O regime jurídico  da  Previdência  Pública  se  baseia  no
binômio contribuição/retribuição. A base retributiva sistêmica impõe
equivalência de benefício entre o contribuído pelo servidor público em
atividade com os proventos advindos da inatividade. [...]

O autor/apelante  sustenta  que  a  sentença  merece  ser
reformada, uma vez que não incidem descontos previdenciários sobre as
verbas que não integrarão os proventos de aposentadoria. 

Contrarrazões às f. 145/152.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 160).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
           Relator

O sistema previdenciário dos servidores públicos, após a edição
da Emenda Constitucional n.  41/2003, passou a ser regido pelo caráter
contributivo e solidário, observados os critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial. Nesse sentido, eis o teor do art. 40, caput, da Lei
Maior: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
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o disposto neste artigo. 

Por outro lado, infere-se o caráter retributivo da contribuição
previdenciária a cargo dos servidores públicos no sentido de que, para fins
de cálculo dos benefícios previdenciários devem ser utilizadas como
referência as remunerações que formam a base de cálculo da mencionada
contribuição. É o que dispõe o § 3º do aludido dispositivo constitucional,
in verbis: 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de
sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como
base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de
que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

O art. 201, §  11, da nossa  Carta Magna também elucida o
caráter retributivo do sistema previdenciário, pois traz à tona a ideia de
correlação necessária entre as contribuições recolhidas dos servidores e os
respectivos benefícios a serem auferidos por eles. Vejamos: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a: 

[...]

§ 11 Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei. 

Nesse  contexto,  há  de  observar-se  também  a  Lei  n.
10.887/2004, que disciplinou a matéria da seguinte forma:

Art. 4º […]

§ 1º Entende-se como  base de contribuição o vencimento do
cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei,  os adicionais de caráter
individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
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III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxílio-creche; 

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho; 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em
comissão ou de função comissionada ou gratificada;  (Redação dada
pela Lei nº 12.688, de 2012)

IX - o abono de permanência de que tratam o  § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;  (Redação dada
pela Lei nº 12.688, de 2012) 

X - o adicional de férias; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XI - o adicional noturno; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XII  -  o  adicional  por  serviço  extraordinário;(Incluído  pela  Lei  nº
12.688, de 2012)

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar;
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar;(Incluído pela
Lei nº 12.688, de 2012)

XV  -  a  parcela  paga  a  servidor  público  indicado  para  integrar
conselho  ou órgão  deliberativo,  na  condição  de  representante  do
governo, de órgão ou de entidade da administração pública do qual é
servidor; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVI - o auxílio-moradia; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata
o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; (Incluído
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pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVIII  -  a  Gratificação  Temporária  das  Unidades  dos  Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal  (GSISTE), instituída
pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; (Incluído pela Lei nº
12.688, de 2012)

XIX - a Gratificação de Raio X. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

Da leitura do art. 4º, § 1º da Lei n. 10.887/2004 é possível
concluir que incide a contribuição previdenciária sobre a gratificação de
atividades especiais e de risco de vida, uma vez que tais parcelas
não constituem verbas indenizatórias.

Quanto ao adicional de representação, de acordo com o art.
6º, III, da Lei n. 9.703/2012, é pago aos  agentes penitenciários que
exerçam suas atividades em penitenciárias, presídios, cadeias ou gestão
penitenciária. Vejamos:

Art. 6º. O Adicional de Representação, previsto no Art. 57, Inciso XIV,
da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, fica assim
disciplinado:

I - [...]

III  -  para  os  servidores  efetivos  integrantes  do  Grupo  de  Apoio
Judiciário,  desde  que  exerçam  seu  mister  no  âmbito  de
penitenciárias,  presídios,  cadeias  ou  gestão  penitenciária,  terá  o
seguinte valor: […].

Nesse contexto, encontra-se entre as exceções previstas no art.
4º,  §  1º  da  Lei  n.  10.887/2004,  de modo que não deverá incidir
contribuição previdenciária sobre a referida verba.

Cito precedente desta Corte de Justiça nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GRAT.
DE ATIVIDADES ESPECIAIS – GPC E GRATIF. DE RISCO DE VIDA.
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DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  DEVIDOS.  ADICIONAL  DE
REPRESENTAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DA
APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. - Descontos previdenciários
não incidem em verbas de natureza indenizatória, tais como diárias
para  viagem;  ajuda  de  custo  em  razão  da  mudança  de  sede;
indenização de transporte; salário família; auxílio alimentação; auxílio
creche; as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho; a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo
em comissão ou de função comissionada ou gratificada e abono de
permanência . Precedentes do STJ. - Não se inserindo a Gratificação
de Atividades Especiais – GPC e a Gratificação de Risco de Vida entre
as exceções previstas no art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/04, incide sobre
elas  a contribuição previdenciária.  -  O adicional  de representação,
previsto no art. 57 da LC 58/2003, disciplinado pela MP 185/2012,
convertida na Lei Estadual 9.703/2012 (art. 6º, III) é pago a quem
exerça  suas  atribuições  no  âmbito  das  penitenciárias,  presídios,
cadeias ou gestão penitenciária. Desse modo, sendo uma verba paga
em decorrência do local do trabalho se insere no inciso VII do § 1º
do  art.  4º  da  Lei  10.887/2004,  não  incidindo  a  contribuição
previdenciária.  ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  PROVER  PARCIALMENTE  A
APELAÇÃO CÍVEL E A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 167.1

Por  tratar-se  de  matéria  relativa  à  repetição  de  indébito
decorrente  de  contribuição  previdenciária,  que  possui  natureza
tributária, devem incidir juros de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1º,
do CTN, inclusive há precedentes do STJ nesse sentido.2 

Com relação ao termo inicial dos  juros de mora, de acordo
com a  Súmula  188  do  STJ,  dá-se  a  partir  do  trânsito  em julgado  da
decisão.

Por fim, no que diz respeito  aos  honorários advocatícios,
nos casos de condenação da Fazenda Pública é possível a adoção de valor
fixo. 

1Apelação n. 0097244-29.2012.815.2001. ORIGEM: Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Relator:
Des Leandro dos Santos. Pág. 13. . Diário de Justiça do Estado da Paraíba (DJPB) de 16 de Setembro de 2014.

2 AgRg  no  REsp  1432087/MG,  Rel.  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  primeira  turma,  julgado  em
25/03/2014, dje 07/04/2014.
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O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  dessa  maneira,
conforme se vê adiante:

A utilização da base de cálculo  prevista no § 3º do artigo 20 do
Código de Processo Civil não é obrigatória nos casos de condenação
da  Fazenda  Pública,  podendo  ser  adotado  valor  fixo.  Precedente:
REsp  1155125/MG,  deste  Relator,  Primeira  Seção,  DJe  6/4/2010,
sujeito  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  da  Resolução  STJ  n.
08/2008.3

Além do mais, nos termos da Súmula 306 do STJ, “em caso de
sucumbência recíproca, esta Corte entende que os honorários advocatícios
devem ser compensados na proporção do decaimento das partes.” 

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso
apelatório, para reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários
incidentes sobre o adicional de representação. A devolução desses valores
deve observar a prescrição quinquenal, com correção monetária a contar
dos descontos indevidos e juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito
em julgado desta decisão.

No caso, há incidência de sucumbência recíproca, uma vez
que do  veredicto  resultou  que as  partes  foram vencidas  e  vencedoras
simultaneamente,  mas  em  graus  diferentes.  Assim,  levando-se  em
consideração  que,  em  se  tratando  de  verba honorária, tendo  sido
vencida (parcialmente) a Fazenda Pública, há de aplicar-se a regra do art.
20, § 3º, “c” e § 4º c/c o art. 21, todos do CPC, fixo-a no valor nominal
de  R$ 1.500,00,  sendo  R$ 600,00 em favor  do  advogado da  parte
autora, e R$ 900,00 em favor da parte demandada, fazendo-se a devida
compensação. 

Quanto às  despesas processuais, se ocorreram, devem ser
40% para o ente público4, e 60% para o autor, do valor que for apurado,
fazendo-se, igualmente, a devida compensação. 

3 AgRg nos EDcl no REsp 1276423/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012,
DJe 14/06/2012.

4 Art. 19. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas, mais fica obrigada a ressarcir o
valor das despesas feitas pela parte vencedora.
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No  tocante  às  custas  processuais,  suportará  o  autor  o
pagamento de 60% do valor calculado, observando-se,  quanto a essa
verba, o  comando  do  art.  12  da  Lei  1.060/50,  por  tratar-se  de
beneficiário da gratuidade processual. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 28
de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator 


