






À vista das matérias tratadas no procedimento, os autos foram encaminhados

à Secretaria de Controle Interno no CNJ, para a emissão de parecer, o qual veio aos autos

sob o id. 3589844.

A Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da

União – AGEPOLJUS veio aos autos requerer seu ingresso no feito, na condição de

“amicus curiae” 

É o relatório.
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Art. 17 Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS,
devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de
Técnico Judiciário referidos no § 2º do art. 4º desta Lei.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco
por cento) do vencimento básico do servidor.

§ 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor
designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo
em comissão.

§ 3º É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme
disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no
caput deste artigo.

A fim de regulamentar a matéria no âmbito do Poder Judiciário da União, foi
editada a Portaria Conjunta n. 1, de 7 de março de 2007, tendo como
signatários o Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), os Tribunais Superiores, o Conselho da Justiça Federal (CJF),
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

A parte que se refere à Gratificação de Atividade de Segurança na citada

Portaria possui o seguinte teor:

REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE
SEGURANÇA

Art. 1º A percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS é
devida aos servidores ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de
Técnico Judiciário - Área Administrativa de que trata o § 2º do art. 4º da Lei
nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, cujas atribuições estejam
relacionadas às funções de segurança, desde que no efetivo desempenho
dessas atividades, conforme atribuições do cargo descritas em regulamento
expedido pelos órgãos do Poder Judiciário da União, previstos no artigo 26
da referida lei, observado o que a respeito dispuser o regulamento do
enquadramento.

Art. 2º A GAS corresponde a trinta e cinco por cento do vencimento básico
do servidor, vedado seu cômputo na base de cálculo de outras gratificações e
vantagens.

§ 1º O percentual referido no caput deste artigo será implementado em
parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte razão:

I - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de junho de 2006;

II - 11% (onze por cento), a partir de 1º de dezembro de 2006;

III - 16% (dezesseis por cento), a partir de 1º de julho de 2007;

IV - 21% (vinte e um por cento), a partir de 1º de dezembro de 2007;

V - 28% (vinte e oito por cento), a partir de 1º de julho de 2008;

VI - integralmente, a partir de 1º de dezembro de 2008.

§ 2º O pagamento inicial da GAS independerá da participação do servidor no
Programa de Reciclagem Anual de que trata o art. 3º deste ato.

Art. 3º É condição para continuidade da percepção da GAS a participação,
com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual, a ser oferecido
pela Administração.
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§ 1º A reciclagem anual de que trata este artigo constará do Programa
Permanente de Capacitação de cada órgão do Poder Judiciário da União, o
qual definirá em regulamento próprio seu conteúdo e execução.

§ 2º Será considerado aprovado no Programa de Reciclagem Anual o
servidor que obtiver aproveitamento mínimo, conforme definido em
regulamento de cada órgão.

§ 3º O Programa de Reciclagem Anual deverá contemplar ações de
capacitação em serviços de inteligência, segurança de dignitários,
patrimonial, da informação, de pessoas, direção defensiva ou correlatos,
obedecido o mínimo de 30 horas de aula anuais, além de teste de
condicionamento físico.

§ 4º É vedado o cômputo da atividade prática de condicionamento físico na
carga horária mínima anual referida no parágrafo anterior.

§ 5º Para fins de execução do Programa de Reciclagem Anual poderá o órgão
do Poder Judiciário da União firmar convênio ou contrato com academias de
formação, escolas e centros de treinamento, públicos ou privados.

§ 6º A participação no Programa de Reciclagem Anual de que trata este
artigo não será computada para fins do adicional de qualificação a que se
refere o inciso V do art. 15 da Lei nº 11.416, de 2006.

Art. 4º É vedada a percepção da gratificação de que trata este ato por
servidor em exercício de função comissionada ou de cargo em comissão.

Parágrafo único. O servidor dispensado de função comissionada ou
exonerado de cargo em comissão perceberá a GAS até sua participação no
subsequente Programa de Reciclagem Anual oferecido pela Administração.

Art. 5º A gratificação integrará a remuneração contributiva utilizada para
cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 3º do art. 40 da
Constituição Federal.

Art. 6º Não se aplica a regra de paridade constante do § 8º do art. 40 da
Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos
pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31.12.2003, por se tratar de
gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o
disposto no § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416, de 2006.

Da leitura dos dispositivos, verifica-se que tanto a Lei n. 11.416/2006 quanto

a Portaria Conjunta trazem restrições para a percepção da GAS: ela é devida

somente aos servidores ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de

Técnico Judiciário – Área Administrativa, cujas atribuições estejam

relacionadas às funções de segurança, e desde que no efetivo desempenho

dessas atividades.

Ainda, de acordo com o art. 3º da citada Portaria Conjunta, uma vez deferido

o pagamento, sua continuidade dependerá da participação em Programa de

Reciclagem Anual, oferecido pela Administração.

Dessa forma, por definição, pode-se concluir que a percepção da gratificação

só será devida quando em atividade, uma vez que, além de ser garantida

somente quando em pleno exercício (art. 1º da Portaria Conjunta), só será

continuada caso haja aprovação do servidor em Programa de Reciclagem,

que somente será ofertado, evidentemente, ao servidor ativo.
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Nesse sentido, remetemo-nos ao precedente firmado pelo Superior Tribunal

de Justiça (STJ), dos autos do Recurso Especial 1517695/SC, em cujo voto

constou:

Primeiramente, consigne-se que a Gratificação de Atividade de Segurança –
GAS foi instituída pela Lei n. 11.416/06, que dispõe sobre as Carreiras dos
Servidores do Poder Judiciário da União, como sendo devida exclusivamente
aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário,
referidos no § 2º do art. 4º da lei.

Da leitura atenta desse artigo extrai-se que o legislador, não obstante haver
instituído a citada gratificação, não dispôs expressamente acerca das
condições de seu recebimento, mas instituiu a obrigatoriedade quanto à
participação em programa de reciclagem anual, deixando tal mister a cargo
de norma infralegal.

(...).

Na situação em exame, tratando-se de gratificação que, por força legal (art.
17, § 3º), exige a participação do servidor em programa de reciclagem anual,
por si só, tal não pode ser extensível aos inativos.

Nesse precedente, como se vê, decidiu-se ser indevida a extensão do

pagamento da referida gratificação aos servidores aposentados. Em seu voto,

o Ministro relator asseverou que a aposentadoria, que configura desligamento

definitivo do serviço público, enseja a impossibilidade de continuidade da

percepção da gratificação em tela.

O acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 249, § 2º, DO CPC/1973.
DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER GENÉRICO, OU NÃO, DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS,
DISCIPLINADA NA LEI N. 11.416/2006. ALEGAÇÃO DE REEXAME
DE PROVA. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PORTARIA CONJUNTA N. 1,
DE 7/3/2007. ATO INFRALEGAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE
SEGURANÇA - GAS, QUE NÃO TEM NATUREZA GERAL.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. No caso, a pretensão recursal - de que a Gratificação de Atividade de
Segurança (GAS), disciplinada pela Lei n. 11.416/2006, possui natureza
geral e, portando, é extensível aos inativos - não demanda necessário
revolvimento de matéria fática, descabendo falar no óbice contido na Súmula
7/STJ.

2. Não se conhece do recurso, na parte em que invoca o fundamento contido
na alínea "c" do inc. III do art. 105 da CF/1988, desde quando o aresto tido
como paradigma não possui similitude fática com o acórdão recorrido.

3. Outrossim, quanto à alegação de "nulidade" da Portaria Conjunta n. 1, de
7/3/2007, expedida pelo presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos
Tribunais Superiores, do CJF, CSJT e do TJDFT, não se pode conhecer neste
âmbito. É que ato infralegal não pode ser objeto de recurso especial,
conforme o art. 105, inc. III, "a", da Constituição Federal/1988.
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4. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade, assim como de afronta ao art. 249, §
2º, do CPC/1973.

5. A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, disciplinada pela
Lei n. 11.406/2006, não possui natureza geral e, dessa forma, não pode
ser estendida aos inativos. É que a própria norma legal já condicionou a
percepção da dita gratificação à participação em "programa de
reciclagem anual" (art. 17, § 3º), o que demonstra não se tratar de
gratificação de natureza geral, não podendo ser paga de forma
indistinta. (Grifo nosso) 

6. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1517695/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Ademais, importante ressaltar que a citada jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça vai ao encontro do que prevê a Portaria Conjunta n.

1/2007, que, no art. 6º, dispõe, de forma expressa, que a gratificação referida

não se estende aos inativos, por ser inaplicável a regra de paridade prevista

no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal:

Art. 6º Não se aplica a regra de paridade constante do § 8º do art. 40 da
Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos
pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31.12.2003, por se tratar de
gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o
disposto no § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416, de 2006.

Dessa forma, constata-se que o pagamento da gratificação em tela aos

servidores inativos não observa, tão somente, o critério da paridade previsto

na Constituição Federal, havendo que se verificar outros requisitos estatuídos

em lei, que particularizam o encargo ora em análise: em suma, a verba em

questão não apresenta natureza jurídica de caráter geral; não é vinculada ao

cargo ocupado - dado que somente é paga ao servidor quando em exercício

das funções de segurança -; e, por fim, exige a aprovação em avaliação de

reciclagem, a ser realizada pelo órgão.

Assim sendo, pelo exposto, esta Secretaria conclui que,  , a Gratificaçãos.m.j.

de Atividade de Segurança – GAS não pode ser estendida aos servidores

aposentados ou pensionistas.

Com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre a GAS, é

imperioso consignar que a referida questão foi decidida pelo Supremo

Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE)

593068/SC, ocorrido em 11/10/2018.

O julgamento do Recurso, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por

maioria, que a contribuição previdenciária do servidor não deve incidir sobre

aquilo que não é incorporado à sua aposentadoria.
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Por elucidativo, transcreva-se a ementa do acórdão, que sintetiza o decidido

pela Corte Suprema:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À
APOSENTADORIA.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro
que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão
em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a
cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado
qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no
tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a
seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como
‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional
de insalubridade.”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição
das parcelas não prescritas.

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG
21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

No caso debatido naqueles autos, firmou-se entendimento no sentido da não

incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o

adicional de férias, o adicional pelo serviço extraordinário e o adicional

noturno, mas também sobre as demais verbas que, igualmente, não sejam

incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.

O excerto abaixo transcrito esclarece o embasamento da conclusão:

A Constituição definiu a base de cálculo da contribuição previdenciária em
questão nos dispositivos abaixo transcritos:

“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 o disposto neste artigo.

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da 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.
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§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.

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. "

Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a
base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração
do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os
chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de
incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência
inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos
proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição
previdenciária. O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso,
não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.

Por todo o exposto, esta Secretaria posiciona-se, , no sentido de que s.m.j.

a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não é extensível aos

servidores inativos, nos termos defendidos neste parecer, e, ainda, não

ser possível haver a incidência da contribuição previdenciária sobre a

referida verba, porquanto não incorporável aos proventos de

aposentadoria do servidor público, com esteio na jurisprudência

firmada pelo Supremo Tribunal Federal, retrocitada.” (id. 3589844) 

  Conforme se depreende do parecer exarado pela Secretaria de Controle
Interno, a solução do tema passa pela caracterização das parcelas consideradas como
remuneração geral do servidor para fim de aferição de paridade entre ativos e inativos,
como ilustra o seguinte aresto do STF:

PROVENTOS DA APOSENTADORIA - VANTAGEM
. Uma vezOUTORGADA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE

constatado o caráter geral de certa vantagem outorgada aos servidores em
atividade, a extensão aos inativos decorre, sem necessidade de lei
específica, do disposto no § 8º do artigo 40 da Carta Política da República
(AI 429052 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2005, DJ
17-03-2006 PP-00012 EMENT VOL-02225-04 PP-00789)

No caso concreto, a percepção da Gratificação de Atividade de

Segurança-GAS não está incondicionalmente atrelada à mera nomeação para o cargo de

Inspeção ou Agente de Segurança.
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O art. 17 da Lei nº 11.416 prevê que a Gratificação de Atividade de Segurança

– GAS é devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de

Técnico Judiciário, dispondo ser obrigatória a participação em programa de reciclagem

anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da parcela.

Nesse contexto, a gratificação não se reveste de caráter geral, dependendo do

efetivo exercício da atividade de segurança, a qual, por seu turno, está vinculada à

participação com aproveitamento em cursos periódicos de reciclagem.

Assim, na linha do entendimento adotado pela Secretaria de Controle Interno,

o pagamento da GAS não se estende aos servidores aposentados, porque a parcela não

apresenta natureza jurídica de caráter geral, sendo devida apenas servidor em exercício das

funções de segurança e em dia com avaliação de reciclagem periódica, circunstância

incompatível com a situação de servidores inativos.

Com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre a GAS, a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal bem como do Superior Tribunal de Justiça já

vinha há algum tempo se firmando no sentido da sua não incidência sobre parcela não

incorporável aos proventos de aposentadoria (AI 712.880/MG; AI 710.361-AgR/MG e

RESP 956.289).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos Pedidos de Controle

Administrativo n. 183 e 184, também afirmou a não incidência da contribuição

previdenciária do servidor público sobre parcelas não computadas para o cálculo de

aposentadoria:

 

Não incidência da contribuição previdenciária do servidor público sobre
parcelas não computadas para o cálculo dos beneficios de aposentadoria
(horas-extras e 1/3 constitucional de férias). Precedentes do STF. 2.
Necessidade de comunicação aos tribunais para cessação imediata de
eventuais descontos irregulares. 3. Impossibilidade de determinação
administrativa para imediata devolução em face da realidade orçamentária. 4.
Incidência do art, 167, VI, da Constituição Federal que veda a transposição, o
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, sem prévia autorização legislativa. 5. Pedido de
devolução imediata indeferido, oficiando-se os tribunais de origem para que
procedam a devolução, nos termos da legislação pertinente.(CNJ - PCA -
Procedimento de Controle Administrativo - 183 - Rel. ALEXANDRE DE
MORAES - 29ª Sessão - j. 14/11/2006 ).

1. Não incidência da contribuição previdenciária do servidor público sobre
parcelas não computadas para o cálculo dos benefícios de aposentadoria
(horas-extras e 1/3 constitucional de férias). Precedentes do STF. 2.
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Necessidade de comunicação aos tribunais para cessação imediata de
eventuais descontos irregulares. 3. Impossibilidade de determinação
administrativa para imediata devolução em face da realidade orçamentária. 4.
Incidência do art, 167, VI, da Constituição Federal que veda a transposição, o
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, sem prévia autorização legislativa. 5. Pedido de
devolução imediata indeferido, oficiando-se os tribunais de origem para que
procedam a devolução, nos termos da legislação pertinente.(CNJ - PCA -
Procedimento de Controle Administrativo - 184 - Rel. ALEXANDRE DE
MORAES - 29ª Sessão - j. 14/11/2006 ). 

Particularmente em relação à GAS, também já foi analisada, no âmbito deste

Conselho, a legalidade da Resolução 108, de 2012, do CSJT, conforme ementa a seguir: 

PEDIDO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 108,
DE 2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
(CSJT). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA.
PARÂMETRO DA LEGALIDADE.

A Resolução Nº 108, de 2012, do CSJT disciplina a concessão da
Gratificação de Atividade de Segurança – GAS sem que se afira violação à
legalidade, sendo injustificável a intervenção deste Conselho relativamente
às normas disciplinadoras da necessidade de participação com
aproveitamento em Programa de Reciclagem Anual, da incompatibilidade
entre as  gratificações, da incorporação da GAS aos proventos da 
aposentadoria e da manutenção da GAS ao servidor considerado inapto no
Programa de Reciclagem Anual.

Pedidos improcedentes.(CNJ - PCA - Procedimento de Controle
Administrativo - 0005861-74.2012.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL
CAMPELO - 170ª Sessão Ordinária - j. 28/05/2013 ).

Embora haja posicionamentos divergentes sobre a incidência ou não da

contribuição previdenciária sobre parcelas não integrantes da aposentadoria, recentemente,

o STF fixou tese com repercussão geral sobre a matéria, no sentido de que “Não incide

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria

do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional

”:noturno’ e ‘adicional de insalubridade

Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO
INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro
que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão
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em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a
cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado
qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no
tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a
seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e
‘adicional de insalubridade.”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição
das parcelas não prescritas.

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG
21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) 

O entendimento adotado no STF se firmou sob os fundamentos de que a

natureza indenizatória destas parcelas não se amoldaria ao conceito de remuneração e sua

incidência sobre parcelas não incorporáveis aos proventos dos servidores desconsideraria a

dimensão contributiva do regime próprio de previdência.

Embora o STF já tenha se manifestado no sentido de que a contribuição

previdenciária possui fundamento na solidariedade social de todos, a fim de financiar a

Seguridade Social, não se poderia deixar de observar o posicionamento firmado pela

Suprema Corte adotado em sede de repercussão geral, conforme referido.

Todavia, ao submeter à apreciação dos meus pares, o Eminente Conselheiro
Rubens Canuto chamou atenção para a situação dos servidores submetidos ao regime
previdenciário da Lei nº 10.887/2004, em relação aos quais os benefícios previdenciários
não correspondem à última remuneração recebida em atividade, por serem calculados a
partir da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde junho de 1994
ou desde o início das contribuições.

De fato, homenageando-o pela precisa contribuição ao debate estabelecido
neste expediente, peço vênia para aderir ao posicionamento proposto, no sentido de
excetuar o desconto sobre a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) aos servidores
submetidos ao regime da Lei nº 10.887/2004, por expressa previsão.

Diante do exposto, com os acréscimos da fundamentação do voto do
Conselheiro Rubens Canuto, dou parcial procedência ao pedido para  determinar aos
tribunais que se abstenham de realizar o desconto da contribuição previdenciária
sobre a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), salvo quanto aos servidores
submetidos ao regime da Lei nº 10.887/2004. 

É como voto.
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Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

Relatora 
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