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EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE.  FUNCIONÁRIA PÚBLICA
MUNICIPAL.  PRÊMIO PRÓ-FAMÍLIA.  VERBA PROVISÓRIA.  NÃO
I N C O R P O R A Ç Ã O  N A  R E M U N E R A Ç Ã O .   C O N T R I B U I Ç Ã O
PREVIDENCIÁRIA.  DESCONTO INDEVIDO.  JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA.  ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 1997.
REDAÇÃO ATUAL. INAPLICABILIDADE.  RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O mandado de segurança impetrado por sindicato de categoria profissional
visando a suspensão do desconto previdenciário sobre o Prêmio Pró-Família,
instituído pela Lei municipal nº 8.493, de 2003, de Belo Horizonte, não
interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito
proposta por quem não é filiado.

2. A contribuição previdenciária deve incidir sobre parcelas remuneratórias
que integrarão o cálculo dos proventos de aposentadoria e somente a renda
habitual do funcionário público será utilizada como base de cálculo da
mencionada contribuição.

3. O Prêmio Pró-Família não tem caráter habitual e, assim, deixa de integrar
o cálculo dos proventos de aposentadoria.  Logo, a contribuição
previdenciária sobre ele é irregular e deve ser repetida.

4. A alteração legislativa que atribuiu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº
9.494, de 1997, não deve ser aplicada, segundo entendimento do egrégio
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn nº 4.357 - DF.

5. Apelações cíveis conhecidas e não providas, mantida a sentença
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que acolheu a pretensão inicial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.198081-9/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - 1º APELANTE: MÁRCIA MARTINS GOUVEA - 2º
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APELADO(A)(S):
MÁRCIA MARTINS GOUVEA, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

A C Ó R D Ã O

              Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos
em negar provimento às duas apelações, vencida, em parte, a revisora.

DES. CAETANO LEVI LOPES

RELATOR.

DES. CAETANO LEVI LOPES (RELATOR)

V O T O

              Conheço dos recursos porque presentes os requisitos de
admissibilidade.

              A primeira apelante aforou esta ação de repetição de indébito contra
o segundo apelante.  Afirmou ser funcionária pública municipal ocupante do
cargo de Agente de Serviço de Saúde.  Acrescentou que o segundo
recorrente efetuou descontos de contribuição previdenciária sobre o Prêmio
Pró-Família, instituído pela Lei municipal nº 8.493, de 2003.  Entende que a
contribuição previdenciária é indevida porque os valores recebidos a título da
mencionada gratificação não integram a base de cálculo dos proventos da
aposentadoria.  O segundo apelante defendeu a regularidade da exação
parafiscal.  Pela r. sentença de ff. 80/84, a pretensão foi acolhida.

              Primeira apelação.
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              Cumpre perquirir se ocorreu a prescrição quinquenal pronunciada na
sentença.

              Passo ao exame da prova.

              A primeira recorrente trouxe, com a petição inicial, os documentos
de ff. 10/54.  Destaco o documento referente à classificação do servidor (f.
14) e os contracheques do período de janeiro de 2006 a maio de 2009 (ff.
15/54).  Estes os fatos.

              Em relação ao direito, a primeira apelante está a discordar da
aplicação da prescrição quinquenal.  Entende que a prescrição teria sido
interrompida com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de Belo Horizonte - SINDIBEL, processo
nº 0024.04.377170-8, em 06.06.2004.

              O art. 5º, LXX, 'b', da Constituição da República, estabelece:

Art. 5º.

LXX. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;

              Observo que a primeira recorrente não comprovou ser filiada ao
sindicato representativo da categoria na data da impetração do mandado de
segurança.  Desse modo, não há que se falar em interrupção do prazo
prescricional pelo ajuizamento da referida ação e o inconformismo é
impertinente.

              Com estes fundamentos, nego provimento à primeira apelação.

              Custas pela primeira apelante, observado o disposto na Lei
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nº 1.060, de 1950.

              Segunda apelação.

              Cumpre verificar se a primeira recorrente tem direito à repetição dos
valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o
Prêmio Pró-Família e se os juros de mora e a correção monetária foram
corretamente fixados.

              A matéria de fato já foi analisada.

              Relativamente ao direito e quanto ao primeiro tema, sabe-se que a
Administração Pública, em toda a sua atividade, está inexoravelmente
adstrita ao princípio da legalidade.  Este constitui a diretriz básica da conduta
de seus agentes.  Eis a propósito a lição de José dos Santos Carvalho Filho,
em Manual de direito administrativo, 8 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2001, p. 12:

O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos
agentes da Administração.  Significa que toda e qualquer atividade
administrativa deve ser autorizada por lei.  Não o sendo, a atividade é ilícita.

Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem
mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve
respeitar as próprias leis que edita.

              O art. 149, § 1º, da Constituição da República, estabelece que os
Municípios instituirão contribuição previdenciária cobrada de seus
funcionários:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
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§ 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

              O art. 40, § 3º, da Constituição da República, por seu turno, prevê
como base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos funcionários
públicos, por ocasião de sua concessão, a contribuição previdenciária
efetivamente recolhida:

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.

              Já o art. 201, § 11, da Constituição da República, dispõe que
somente o rendimento regular e habitual do funcionário público será utilizado
como base de cálculo da contribuição previdenciária:

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.
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              Acrescento que as gratificações são retribuições pagas aos
funcionários que estejam exercendo suas funções em condições anormais de
segurança, salubridade, onerosidade ou nas condições pessoais
determinadas por lei.  Sobre o tema ensina Hely Lopes Meirelles, no Direito
administrativo brasileiro, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 462:

Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos
servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições
anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de
serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições
pessoais que a lei especifica (gratificações especiais).  As gratificações - de
serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da administração; são
vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do
servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade
de sua percepção.

              O Prêmio Pró-Família, instituído pela Lei municipal nº 8.493, de
2003, é devido ao funcionário que esteja em efetiva atividade no Programa
BH Vida e não se incorpora à sua remuneração:

Art. 1º. Fica instituído o Prêmio Pró-Família, de incentivo pecuniário, como
instrumento de potencialização do Programa BH Vida.

Art. 2º. Constituem requisitos mínimos para premiação, sem prejuízo de
outros especificados em regulamento:

I - ser profissional do Sistema Único de Saúde/BH - SUS-BH-;

II - estar devidamente credenciado para o trabalho em Equipe de Saúde da
Família;

III - estar em efetiva atividade no Programa BH Vida.
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Art. 7º. O Prêmio Pró-Família, por sua natureza, não se incorpora à
remuneração do premiado, em qualquer hipótese ou para qualquer fim, bem
como:

II - não é passível de retenção ou compensação por obrigações decorrentes
do seu vínculo funcional com o Município;

III - não caracteriza incompatibilidade com incentivos e benefícios custeados
com recursos do Tesouro Municipal.

              O Decreto municipal nº 11.658, de 2004, que regulamentou o
Prêmio Pró-Família do Programa BH Vida, instituído pela mencionada lei
municipal, preceitua:

Art. 5º. O Prêmio Pró-Família, instituído pela Lei nº 8.493, de 2003, será
devido exclusivamente aos integrantes das Equipes Básicas ou de Apoio, e
será pago mensalmente.

§ 5º. O Prêmio Pró-Família, por sua natureza, não se incorpora à
remuneração do premiado, em qualquer hipótese ou para qualquer fim, não
integrando, também, o pagamento do terço constitucional das férias
regulamentares, ou da gratificação natalina, conforme o disposto no art. 7º da
Lei nº 8.493/03.

              Ora, resta claro que o Prêmio Pró-Família é verba transitória, que
não se incorpora à remuneração da primeira apelante e, assim, deixa de
integrar o cálculo de seus proventos de aposentadoria.  Logo, o desconto
previdenciário sobre a mencionada verba é mesmo indevido e deve ser
repetido.  Neste aspecto, irresignação é inacolhível.

              No que respeita ao segundo tema, observo que a sentença
determinou a incidência de correção monetária, desde as datas dos
descontos, de acordo com a tabela da Corregedoria Geral de Justiça, e juros
de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, na base de 1% ao mês.
O segundo apelante pretende a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de
1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de
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2009.

              Registro que a Lei nº 11.960, de 30.06.2009, deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, e passou a determinar a incidência dos
índices que remuneram a caderneta de poupança como fatores de correção
monetária e juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda
Pública.

              Acrescento que vinha aplicando o novo regramento a partir da
vigência da Lei nº 11.960, de 2009.  No entanto, o egrégio Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI nº 4.357 - DF, decidiu que é inconstitucional a
expressão "...índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança...", constante do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na sua redação
atual:

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Luiz Fux
rejeitando a alegação de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 100 da
Constituição Federal; declarando inconstitucionais os §§ 9º e 10 do artigo
100; declarando inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança," constante do § 12 do artigo 100, bem
como dando interpretação conforme ao referido dispositivo para que os
mesmos critérios de fixação de juros moratórios prevaleçam para devedores
públicos e privados nos limites da natureza de cada relação jurídica
analisada; declarando a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento,
do art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº
11.960, de 29 de junho de 2009; e acolhendo as impugnações para declarar
a inconstitucionalidade do § 15 do artigo 100 e do artigo 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias introduzidos pela EC 62/2009, o
julgamento foi suspenso.  Ausente o Senhor Ministro Gilmar Mendes, em
viagem oficial para participar da 94ª Sessão Plenária da Comissão Europeia
para a Democracia pelo Direito, em Veneza, Itália. Presidência do Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 07.03.2013.

              Assim, ante a orientação do Pretório Excelso, revi o meu
entendimento.  Desse modo, a fixação dos juros de mora e da
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correção monetária não merece qualquer reparo e o inconformismo, também
neste ponto, é impertinente.

              Com estes fundamentos, nego provimento à segunda apelação.

              Sem custas.

DESA. HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA COSTA
(REVISORA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FUNCIONÁRIA PÚBLICA -MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE - "PRÊMIO
PRÓ-FAMÍLIA" - VERBA PROVISÓRIA -  NÃO INCORPORAÇÃO NA
REMUNERAÇÃO -  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  DESCONTO
INDEVIDO -  JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -  ART. 1º-F
DA LEI Nº 9.494, DE 1997 -  APLICABILIDADE - SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO IMPROVIDO -
SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Os juros de mora e atualização monetária do valor da condenação imposta
à Fazenda Pública devem observar os ditames da Lei n. 11.960/09, que
alterou o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

               Rogo vênia ao em. Des. Relator para divergir parcialmente de seu
judicioso voto quanto os juros de mora pelo que passo a dispor.

               Inicialmente, o art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, alterou o art. 1º-F, da
Lei 9.494/1997 determina:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido
pelo art. 4º da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar t .  1 º -F .  Nas  condenações  impos tas  à  Fazenda Púb l i ca ,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
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monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança."

            O art. 9º, da referida alteração legislativa, dispôs que a norma entraria
em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 30 de junho de 2009.

            Portanto, a partir de 30/06/2009, os juros de mora e atualização
monetária do valor da condenação imposta à Fazenda Pública devem
observar os ditames da Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei
9.494/97, de aplicação imediata, por se tratar de norma processual.

             Registro que não se desconhece a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, da norma contida no art. 1º-F, da Lei
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/09, afirmada pelo
Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento das ADIs nº 4357 e nº
4425, em março de 2013.

               Apesar de já ter havido a publicação do acórdão proferido no bojo
da ADI 4425, não resta claro qual será a extensão da declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, tampouco como serão modulados os
efeitos da decisão, tendo em vista que tal modulação de efeitos já fora
sinalizada, recentemente, pelo Ministro Luiz Fux.

               Por oportuno, colaciono trechos dos noticiários publicados no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal:

      "Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Luiz Fux
rejeitando a alegação de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 100 da
Constituição Federal; declarando inconstitucionais os §§ 9º e 10 do artigo
100; declarando inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança," constante do § 12 do artigo 100, bem
como dando interpretação conforme ao referido dispositivo para que os
mesmos critérios de fixação de juros moratórios prevaleçam para devedores
públicos e privados nos limites
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da natureza de cada relação jurídica anal isada; declarando a
inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº
9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de
2009; e acolhendo as impugnações para declarar a inconstitucionalidade do
§ 15 do artigo 100 e do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias introduzidos pela EC 62/2009, o julgamento foi suspenso." (STF,
Decisão de Julgamento em 07/02/20013).

      "(...) Sem embargo, até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o
preciso alcance da sua decisão, não se justifica que os Tribunais Locais
retrocedam na proteção dos direitos já reconhecidos em juízo. Carece de
fundamento, por isso, a paralisação de pagamentos noticiada no
requerimento em apreço. Destarte, determino, 'ad cautelam', que os
Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata
continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham
realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época (...)" (ADI 4425,
Despacho do Ministro Luiz Fux, publicado em 11/04/2013).

      "A EC 62/2009 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo STF em
março deste ano, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) 4357 e 4425, ficando pendente a apreciação da questão de seus
efeitos - modulação da decisão no tempo -, levantada em questão de ordem
por representantes de estados e municípios. Em seu voto sobre a questão de
ordem, na sessão desta tarde, o ministro Luiz Fux propôs tornar nulas as
regras relativas ao regime especial apenas a partir do fim do exercício
financeiro de 2018." (STF, Noticiário de 24/10/2013).

               A leitura dos trechos supracitados demonstra que, até que se
determine a definitiva modulação dos efeitos da decisão do STF, com a
respectiva publicação do acórdão, deve-se conferir aplicabilidade aos
dispositivos contidos na Lei 11.960/09, considerando sua plena vigência, até
o momento, por razões de segurança jurídica.
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               Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
reformar em parte a r. sentença primeva, determinando que a correção
monetária e os juros de mora incidam de acordo com o determinado pelo art.
1º F, da Lei 9494/97.

               Diante da sucumbência mínima da 1ª apelante, mantenho a
condenação do 2º apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, tal
como fixado na r. sentença.

               Custas processuais pelo 2º apelante, ficando suspensa a
exigibilidade nos termos da Lei.

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO ÀS DUAS APELAÇÕES,
VENCIDA, EM PARTE, A REVISORA."
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