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EMENTA.  AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
EM  ATIVIDADE.  AÇÃO  PROPOSTA  EM  DESFAVOR  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA  E  DA  PBPREV.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS.  SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADES ESPECIAIS, ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO E RISCO
DE VIDA.  NÃO  INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. VERBAS
TRANSITÓRIAS E DE NATUREZA  PROPTER LABOREM APLICAÇÃO DOS
INC. VIII E VII,  DO ART. 4º,  §  1º,  DA LEI N. 10.887/2014.  REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

1.  O  Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme  o  caso,  e  as  autarquias
responsáveis  pelo  gerenciamento  do  Regime  Próprio  de  Previdência,  têm
legitimidade  passiva  quanto  à  obrigação  de  restituição  de  contribuição
previdenciária  recolhida por  servidor  público ativo ou inativo e  por  pensionista.
Enunciado n. 48, da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

2. O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm legitimidade passiva
exclusiva quanto à obrigação de não fazer de abstenção de futuros descontos de
contribuição previdenciária do servidor em atividade. Enunciado n. 49, da Súmula
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

3. A gratificação de atividades especiais do art. 57, da Lei Complementar 58/2003
poderá  ser  concedida  a  servidor  pelo  desempenho  de  atividades  especiais  ou
excedentes  às  atribuições  dos  respectivos  cargos,  tendo,  por  conseguinte,
transitoriedade  análoga  às  funções  gratificadas,  pois  se  refere  ao  exercício  de
atividades  que  vão  além  das  atribuições  do  cargo  ocupado  pelo  servidor,  não
devendo sobre ela incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 4.º, § 1.º,
VIII, da Lei n.º 10.887/2014. 

4. A gratificação de risco de vida somente é paga aos agentes penitenciários em
efetivo  exercício  em  estabelecimentos  destinados  a  custódia  de  presos  ou  de
internação, apresentando natureza  propter laborem,  já que é paga apenas àqueles
que se encontrarem na referida situação funcional, nos termos do art. 5º e parágrafo



único, da Lei Estadual n. 8.561/2008, não estando, portanto, sujeita à incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 4.º, § 1.º, VII, da Lei n.º 10.887/2014.

5. O adicional de representação, de acordo com o art. 6º, III, da Lei n. 9.703/2012,
somente  é  pago  aos  agentes  penitenciários  que  exerçam  suas  atividades  em
penitenciárias,  presídios,  cadeias  ou  gestão  penitenciária,  configurando-se  verba
propter laborem e, como tal, encontra-se entre as exceções previstas no art. 4º, § 1º
da  Lei  n.  10.887/2004,  de  modo  que  dela  não  é  deduzida  contribuição
previdenciária.

6. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se  à  incidência  do  INPC,  para  fins  de  correção  monetária,  no  que  se  refere  ao
período posterior  à  vigência da Lei  11.430/2006,  que incluiu o art.  41-A na Lei
8.213/91;  quanto  aos  juros  de  mora,  incidem segundo  a  remuneração  oficial  da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1495146/MG.

VISTO, relatado e discutido o presente Recurso de Apelação interposto nos
autos da Ação pelo Rito Ordinário autuada sob o n. 0067867-13.2012.815.2001, cuja
lide é integrada pelo Apelante Eliélton Alves da Silva e pelos Apelados Estados da
Paraíba e PBPREV – Paraíba Previdência.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  para  dar-lhe
provimento.

VOTO.

Eliélton Alves da Silva  interpôs  Apelação contra a Sentença,  f.  81/84-v,
prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta
Capital,  nos autos da Ação pelo Rito Ordinário por ele ajuizada em desfavor  da
PBPREV – Paraíba Previdência  e do Estado da Paraíba,  em que foi julgado
improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  as  gratificações  de  atividades
especiais e de risco de vida e o adicional de representação são verbas de caráter
remuneratório  e  pagas  com  habitualidade,  razão  pela  qual,  ainda  que  não
incorporadas  aos  proventos  de  aposentadoria,  deverão  sofrer  a  incidência  da
contribuição  previdenciária,  notadamente  ante  os  princípios  contributivo  e  da
solidariedade que alicerçam o regime previdenciário estatal.

Em  suas  razões,  f.  86/94,  alegou  que  são  ilegais  as  contribuições
previdenciárias deduzidas das gratificações de atividades especiais e de risco de vida
e do adicional de representação, porquanto as referidas verbas dispõem de natureza
indenizatória e seus adimplementos decorrem da forma extraordinária e temporária
com a qual são exercidas as funções relativas ao cargo ocupado pelo servidor, pelo
que devem ser excluídas da base de cálculo dos proventos, nos termos do art. 4º, §1º,
VII  e  VIII,  da  Lei  n.  10.887/2004,  pugnando pelo  provimento  do  Apelo  e  pela
reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado procedente.



Contrarrazoando, f. 97/110, o Estado da Paraíba alegou que, ante a natureza
remuneratória e o pagamento com habitualidade das verbas referidas pelo Apelante,
é  devida  sua  inclusão  na  base  de  cálculo  sobre  a  qual  incidirá  a  contribuição
previdenciária, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei n. 10.887/2004, do art. 13, da Lei
Estadual n. 7.517/2003 e dos art. 40, §3º, e 201, §11, da CF, sob pena de violação ao
princípio da solidariedade que rege as relações entre os contribuintes de um mesmo
regime de previdência, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Em suas Contrarrazões,  f.  alegou que os descontos previdenciários devem
incidir sobre todas as parcelas pagas ao servidor, e não apenas sobre aquelas que
dispõem  de  habitualidade  e  permanência,  tendo  em  vista  a  natureza  de
contraprestação  da  remuneração  em  sua  integralidade  e  em  observância  aos
princípios da contributividade e solidariedade, e que os benefícios previdenciários a
serem  percebidos  pelos  segurados  serão  calculados  de  acordo  com  a  média
aritmética  simples  das  maiores  remunerações,  razão  pela  qual  a  ocorrência  das
deduções sobre as gratificações trará maior vantagem ao Apelante ao aposentar-se,
requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Considerando  que  a  Apelação  foi  interposta  contra  Sentença  publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  84-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo n. 02 do
STJ1,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  dela
conheço.

Registre-se  que,  nos  presentes  autos,  foram  pretendidos,  conjuntamente
provimentos de naturezas distintas, razão pela qual, nos termos dos Enunciados n.
482 e 493, da Súmula deste Tribunal, tanto o Estado da Paraíba quanto a PBPREV –
Paraíba Previdência dispõem de legitimidade processual para integrar o polo passivo
da  demanda,  posto  que  ambos  são  concorrentemente  obrigados  a  restituir  a

1 STJ,  Enunciado Administrativo n.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a  decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 Súmula do TJPB, Enunciado n. 48: O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, e as
autarquias responsáveis pelo gerenciamento do Regime Próprio de Previdência, têm legitimidade
passiva  quanto à  obrigação  de  restituição  de contribuição  previdenciária  recolhida  por  servidor
público ativo ou inativo e por pensionista.

3 Súmula do TJPB, Enunciado n. 49: O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm
legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não fazer de abstenção de futuros descontos
de contribuição previdenciária do servidor em atividade.



contribuição previdenciária deduzida indevidamente de remunerações, proventos ou
pensões, sendo a  obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de novos
descontos, passível de ser imposta, tão somente, ao Ente Federado.

O Apelante, ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, pretende
que haja a declaração da ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária,  a
suspensão  dos  descontos  e  a  devolução  dos  valores  deduzidos  indevidamente  das
gratificações  de  atividades  especiais  e  de  risco  de  vida  e  do  adicional  de
representação por ele percebidos, conforme se verifica em suas Fichas Financeiras
constantes às f. 63/66.

A Gratificação de Atividades Especiais  do art.  57,  da Lei  Complementar
58/2003 poderá ser concedida a servidor pelo desempenho de atividades especiais
ou  excedentes  às  atribuições  dos  respectivos  cargos,  tendo,  por  conseguinte,
transitoriedade  análoga  às  funções  gratificadas,  pois  se  refere  ao  exercício  de
atividades  que  vão  além  das  atribuições  do  cargo  ocupado  pelo  servidor,  não
devendo sobre ela incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 4º, § 1º,
VIII, da Lei n. 10.887/20044.

 No  tocante  à  Gratificação  de  Risco  de  Vida,  tratando-se  de  agente
penitenciário, considerando os termos da Lei que dispõe sobre o vencimento e a
remuneração Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário – GAJ-1700, constata-se que a
rubrica  é  concedida  em razão  do  local  de  trabalho,  encontrando-se  na  lista  das
excludentes  do  art.  4º,  §1º,  VII,  da  Lei  Federal  10.887/2004  e  na  Lei  Estadual
9.939/2012,  não  estando,  portanto,  sujeita  à  incidência  da  contribuição
previdenciária5.

Quanto ao Adicional de Representação, de acordo com o art. 6º, III, da Lei n.

4 Lei n. 10.887/2004, Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de
previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: […].
§ 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: […] VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo
em comissão ou de função comissionada ou gratificada; […].

5 REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CASSAÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE
RISCO  DE  VIDA  E  ATIVIDADES  ESPECIAIS.  GPC.  IMPOSSIBILIDADE.  NATUREZA
PROPTER LABOREM. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO  E  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA.  A  orientação  do  STF  é  no  sentido  de  que  as  contribuições
previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração
do servidor. A gratificação de risco de vida paga aos agentes penitenciários em efetivo exercício em
estabelecimentos destinados a custódia de presos ou de internação apresenta, em exame primário,
natureza propter laborem, já que é paga apenas àqueles que se encontrarem na referida situação
funcional, nos termos do art. 5º e parágrafo único, da Lei estadual nº 8.561/2008. No tocante às
verbas recebidas sob a rubrica do art. 57, VII, da Lei complementar estadual nº 58/2003, entendo
que estas  não  possuem o devido caráter  remuneratório e  habitual,  pois  decorrem de  atividades
especiais, como bem destaca o mencionado dispositivo. […]. (TJPB; Rec. 200.2012.065427-8/002;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 27/05/2014; Pág. 13).



9.703/2012, somente é pago aos agentes penitenciários que exerçam suas atividades
em penitenciárias, presídios, cadeias ou gestão penitenciária, configurando-se verba
propter laborem e, como tal, encontra-se entre as exceções previstas no art. 4º, § 1º
da  Lei  n.  10.887/2004,  de  modo  que  também  não  deverá  incidir  contribuição
previdenciária sobre a referida verba, conforme precedente deste Tribunal6.

Incontroverso o percebimento das verbas citadas, deve haver a condenação à
suspensão e à restituição dos descontos indevidamente realizados sobre tais rubricas,
respeitada a legitimidade processual específica de cada Apelado para o cumprimento
dos provimentos pretendidos pelo Apelante e o prazo prescricional para o exercício
da pretensão de cobrança de valores contra a Fazenda Pública.

Em  consonância  com  o  que  restou  decidido  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça,  no  julgamento  do  REsp  1495146/MG,  submetido  ao  rito  dos  recursos
repetitivos, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91;  quanto  aos  juros  de  mora,  incidem segundo a  remuneração  oficial  da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando a
Sentença, julgar procedente o pedido, condenado o Estado da Paraíba a abster-
se  de  efetuar  descontos  previdenciários  sobre  as  rubricas  Gratificação  de
Atividades  Especiais,  Gratificação  de  Risco  de  Vida  e  Adicional  de
Representação percebidas pelo Apelante,  e a repetir,  em obrigação solidária
com a PBPREV – Paraíba Previdência, os valores descontados sobre as citadas
verbas, desde o quinto ano anterior ao ajuizamento desta Ação, com acréscimo
de juros de mora  segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

6 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.  AP  n.  0066776-82.2012.815.2001  7
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 (Apelação 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).



desde o trânsito em julgado deste Acórdão, e de correção monetária pelo INPC
desde a data de cada retenção indevida.

Ante a inversão da sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento de
dos honorários  advocatícios,  a serem arbitrados pelo Juízo de 1º.  Grau, em
percentual  incidente  sobre  o  valor  da  condenação,  após  cumpridas  as
exigências  dispostas nos §§ 3º,  4º  e  5º,  do art.  85,  do CPC, isentando-o das
custas, nos termos do art. 29, da Lei Estadual n. 5.672/927.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

7 Lei Estadual n. 5.672/92, Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de
custas, mais fica obrigada a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.


