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Ação judicial proposta em 28 julho de 2003 com o objetivo 

de impedir que a União efetuasse a cobrança de contribuição previdenciária 

dos filiados à ASBIN sobre DAS e demais funções não incorporadas. 

 

Além disso, essa ação também objetiva a restituição 

dos valores que foram descontados indevidamente, com o acréscimo de 

juros e de correção monetária. 

 

Em fevereiro de 2004, foi publicada decisão que indeferiu 

a petição inicial por entender que a ASBIN deveria ter apresentado as 

autorizações individuais dos associados para a propositura da ação. 

 

A ASBIN recorreu da sentença e argumentou que há 

vedação legal que impede a divulgação dos nomes dos servidores da 

ABIN, com o propósito de não comprometer a preservação dos interesses e 

da segurança do Estado e da sociedade. 

 

O Tribunal Regional da Primeira Região (TRF1) concordou 

com os argumentos da Associação sobre a desnecessidade de apresentação das 

autorizações individuais e deu provimento ao seu recurso em 18 de junho de 

2013. Entretanto, por equívoco, entendeu-se que o processo não se encontrava 

em condições de julgamento do mérito da ação e, por isso, o TRF1 determinou o 

retorno do processo à 1ª instância para que lá fosse julgado. 

 

Diante disso, a ASBIN apresentou novo recurso, sob a 

alegação de que o processo estaria em condições de julgamento. 
 

Houve decisão em 01 de junho de 2016, que – por sua 

vez – ainda não foi publicada. 

 

No que diz respeito ao tema abordado nessa ação, 

deve-se observar a jurisprudência a seguir, que é favorável à ASBIN: 

 

EMENTA: Servidor público: contribuição 

previdenciária: não incidência sobre a vantagem 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos 

proventos de aposentadoria, relativa ao 



 

 
 

 

exercício de função ou cargo comissionados (CF,  

artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 
195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97)  
(RE 463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, 

DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-

01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 

329, 2006, p. 284-288, grifos aditados) 
 

 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO  

PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 
RETRIBUIÇÃO  DE  FUNÇÃO  OU  CARGO  EM 

COMISSÃO.   NÃO INCIDÊNCIA.   LEI 9.783/99.  
PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS 

DE APOSENTADORIA. I - A partir do advento da Lei 

9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre a 

retribuição devida aos servidores públicos pelo 

exercício de cargo ou função comissionada, porquanto 

se trata de parcela não incorporável aos proventos de 

aposentadoria. Precedentes. II - " A incidência de 

contribuição previdenciária sobre a parcela 

remuneratória decorrente do exercício de função 

comissionada, à mingua de dispositivo legal que defina 

como base de cálculo, constitui violação aos princípios 

da legalidade, da vedação de confisco e da capacidade 

econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e IV 

do art. 150 e § 1º do art. 145 da Constituição Federal, 

bem como o princípio da proporcionalidade entre o 

valor da remuneração-de-contribuição e o que se 

reverte em benefícios, posto que, na aposentaria, o 

servidor receberá tão- somente a totalidade da 

remuneração do cargo efetivo e não o quantum 

proporcional àquele sobre o qual contribuiu" (RMS 

 

21.842/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 03/11/2008). III - 

Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: 

REsp 961.274, STJ REsp2007.34.00.028336 , STJ RE 

463.348, STF AgRg no Ag_TTREP_8 , STF AC 

2005.34.00.002325-7, TRF1 AC 2007.34.00.028336-4, 

TRF1

 


