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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
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Capital
Relator     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
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01 Réu     : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Daniele Cristina Vieira 
Cesário
02 Réu      : PBPREV – Paraíba Previdência
Advogados: Daniel Sebadelhe Aranha e outros
Remetente : Juízo de Direito da  2ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA  OFICIAL  —  SENTENÇA  ILÍQUIDA  — 
CONHECIMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER  —  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  — 
VERBAS  DE  NATUREZA  INDENIZATÓRIA  — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA   DOS 
DESCONTOS —  APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', 
DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

—  “Não  possuindo  as  gratificações  de atividades especiais, 
amparadas no art. 57, VII, Lei complementar estadual nº 58/03, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do estado 
da Paraíba, caráter remuneratório e habitual, nos termos do disposto 
no art. 67, do epigrafado diploma legal, sobre elas não devem incidir 
descontos  previdenciários.”  (TJPB;  Rec.  200.2012.075363-3/001;  
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de  
Sá e Benevides; DJPB 08/08/2013; Pág. 17)  

Vistos, etc.

Trata-se de remessa oficial em face da sentença de fls. 104/112, 
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por  José Marcone 
Paulo da Silva e Sthefany Maciel Monteiro contra o Estado da Paraíba e PBPREV 
– Paraíba Previdência, julgando parcialmente procedente o pedido, para declarar como 
indevidos os descontos previdenciários incidentes sobre: “grat. A. 57, VII L. 58/03 POG 
PM”, grat. A. 57, VII L. 58/03- ext. Pres.”, “grat. A. 57, VII L. 58/03  extr. GMG, “grat. 
A. 57, VII L. 58/03 VTR”, “grat. Especial Operacional” e “Grat. Especial Temporária”, 
determinando,  ainda,  a  restituição  dos  valores  descontados,  observando-se  o  prazo 
prescricional quinquenal.
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Houve decurso de prazo sem interposição de recurso voluntário 
(fls. 114).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls. 120/121, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório. Decido.

O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito  
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela 
Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o  
direito  controvertido,  for  de  valor  certo  não  excedente  a  60  (sessenta)  
salários  mínimos,  bem como no caso  de  procedência  dos  embargos  do 
devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor

A partir de uma análise do supracitado dispositivo percebe-se 
não   ser  cabível  a  reapreciação  da  matéria,  em sede  de  remessa  oficial,  quando  a 
condenação não alcançar o patamar de 60 salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o 
posicionamento anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado 
para a determinação do cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa 
até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O 
STJ firmou nova posição a respeito  do tema,  afirmando que,  quando a sentença for 
ilíquida,  não  é  possível  adotar  o  valor  atualizado  da  causa  como  parâmetro  para 
verificação da incidência do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.REEXAME  NECESSÁRIO.  LIMITAÇÃO. 
INTRODUÇÃO DO § 2.º  DO ART.  475 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL  PELA  LEI  N.º  10.352/01.  CAUSA  DE  VALOR  CERTO  NÃO 
EXCEDENTE A 60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  PROLAÇÃO 
DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ  DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA. 
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL. 
DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
AGRAVO DESPROVIDO.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal 
de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez 
do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa 
como parâmetro para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade 
da regra estabelecida no art. 475, § 2.º, do Código de Processo Civil.2. 
Inexistindo qualquer  fundamento apto a afastar  as razões  consideradas  no 
julgado  ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus  próprios 
fundamentos.3.  Agravo  regimental  desprovido.(AgRg  no  Ag 1254476/SP, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, 
DJe 24/05/2010)
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Como  no  presente  caso  a  sentença  é  ilíquida,  conheço  da 
remessa oficial.

Depreende-se  dos  autos  que  os  autores,  policiais  militares, 
ajuizaram a presente  ação alegando que,  em seus contracheques,  estavam ocorrendo 
descontos  previdenciários  indevidos.  Nesses  termos,  requereram  a  restituição  dos 
valores recolhidos.

Por  sua  vez,  o  magistrado  a  quo   julgou  parcialmente 
procedente  o  pedido,  para  declarar  como  indevidos  os  descontos  previdenciários  
incidentes sobre: “grat. A. 57, VII L. 58/03 POG PM”, grat. A. 57, VII L. 58/03- ext.  
Pres.”, “grat. A. 57, VII L. 58/03  extr. GMG, “grat. A. 57, VII L. 58/03 VTR”, “grat.  
Especial  Operacional”  e  “Grat.  Especial  Temporária”,  determinando,  ainda,  a  
restituição dos valores descontados, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

Pois bem. Percebe-se que foi correto o entendimento adotado, 
no que se refere à determinação de abstenção de desconto previdenciário incidente sobre 
as  supramencionadas  gratificações,  pois  as  mencionadas  parcelas  não  serão 
incorporadas aos vencimentos do servidor.

Nesse sentido:

REMESSA  OFICIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
INCIDÊNCIA  SOBRE  VERBAS  DE  CARÁTER  REMUNERATÓRIO. 
POSSIBILIDADE.  FÉRIAS,  SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ETAPA 
ALIMENTAÇÃO.  GRATIFICAÇÕES  DE ATIVIDADES ESPECIAIS. 
ART.  57,  INC.  VII,  DA  LC  53/08.  FUNÇÃO  GRATIFICADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. ETAPA ALIMENTAÇÃO. NÃO 
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  DESPROVIMENTO 
DA REMESSA. A gratificação de atividades especiais poderá ser concedida 
a  servidor  ou  a  grupo  de  servidores,  pelo  desempenho 
de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos 
ou  pela  participação  em  comissões,  grupo  ou  equipes  de  trabalho 
constituídas através de ato do governador do estado. - descabe a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  a  parcelas  percebidas  a  título 
de plantão extra e  etapa  alimentação,  haja  vista  a  sua  natureza 
indenizatória.  (tjpb;  proc.  200.2011.024087-2/002;  terceira  câmara 
especializada  cível;  Rel.  Juiz  conv.  João  batista  barbosa;  djpb 
17/12/2012;  pág.  10). (TJPB;  ROf  200.2011.035935-9/001;  Terceira 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides;  
DJPB 01/10/2013; Pág. 9) 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS. Contribuição 
previdenciária.  Incidência  sobre  verbas  de  caráter  indenizatório. 
Impossibilidade.  Férias,  serviço  extraordinário,plantão extra e  etapa 
alimentação. Gratificações de atividades especiais. Art. 57 da LC 53/08. 
Função  gratificada.  Impossibilidade  de  incidência.  Precedentes  desta 
corte. Percentual de juros. Natureza tributária. 1% a partir do trânsito 
em  julgado.  Desprovimento  das  apelações  e  provimento  parcial  da 
remessa.  -a gratificação de atividades especiais poderá  ser  concedida  a 
servidor  ou  a  grupo  de  servidores,  pelo  desempenho 
de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos 
ou  pela  participação  em  comissões,  grupo  ou  equipes  de  trabalho 
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constituídas através de ato do governador do estado. - descabe a incidência 
de  contribuição  previdenciária  sobre  a  parcelas  percebidas  a  título  de 
plantão extra e etapa alimentação,  haja vista a sua natureza indenizatória. 
(tjpb;  proc.  200.2011.024087-2/002;  terceira  câmara  especializada  cível; 
Rel. Juiz conv. João batista barbosa; djpb 17/12/2012; pág. 10) -. (TJPB; 
Rec. 200.2011.039830-8/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.  
Juiz Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 06/09/2013; Pág. 15) 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/ OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO. 
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS,  INSALUBRIDADE,  SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCONTOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9494/97- INDÉBITO 
TRIBUTÁRIO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  DE 
ACORDO  COM  O ART.  20,  §4º  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA  E  DO  APELO. Não  possuindo  as  gratificações 
de atividades especiais,  amparadas no art.  57, VII, Lei complementar 
estadual  nº 58/03, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis do estado da Paraíba, caráter remuneratório e habitual, 
nos termos do disposto no art. 67, do epigrafado diploma legal, sobre 
elas  não  devem  incidir  descontos  previdenciários.  Destinando-se 
a gratificação de produtividade  a incentivar  o servidor  a  promover maior 
rendimento no exercício de suas atribuições específicas, possui ela natureza 
de  vantagem  modal  ou  condicional,  de  caráter,  portanto,  transitório  e 
precário.  Logo,  sobre  ela  não  deve  haver  desconto  previdenciário.  (tjpb; 
proc. 200.2011.029.349-1/001; quarta câmara especializada cível; relª desª 
Maria das graças morais guedes; djpb 26/09/2012; pág. 9) -a gratificação 
de atividades especiais poderá  ser  concedida  a  servidor  ou  a  grupo  de 
servidores,  pelo  desempenho  de atividades especiais ou  excedentes  às 
atribuições dos respectivos cargos ou pela participação em comissões, grupo 
ou equipes de trabalho constituídas através de ato do governador do estado. 
-  descabe  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  a  parcelas 
percebidas  a  título  de plantão extra e  etapa  alimentação,  haja  vista  a  sua 
natureza indenizatória. (tjpb; proc. 200.2011.024087-2/002; terceira câmara 
especializada cível; Rel. Juiz conv. João batista barbosa; djpb 17/12/2012; 
pág.  10)  -. (TJPB;  Rec.  200.2012.075363-3/001;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB  
08/08/2013; Pág. 17)  

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C  COBRANÇA.  PRELIMINAR. 
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO  SOBRE  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE, 
GRATIFICAÇÕES  GPSF  E  GPSF  (DENTAL)  E  HORAS-EXTRAS. 
POSSIBILIDADE.  VERBAS  DE  CARÁTER  REMUNERATÓRIO. 
TERÇO  DE  FÉRIAS  E PRODUTIVIDADE SUS.  NATUREZA 
COMPENSATÓRIA. EXAÇÃO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA 
SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. Não há que se 
falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação em virtude desta 
se apresentar de forma sucinta. É pacífico no STJ de que o julgador não 
precisa rebater ponto a ponto as alegações das partes, sendo imprescindível 
a  fundamentação  de  sua  decisão.  Embargos  conhecidos  e  parcialmente 
providos. (2010101031 se, relator: des. Osório de araujo Ramos Filho, data 
de julgamento: 16/06/2010, tribunal pleno). Os ganhos habituais do servidor 
público, a qualquer título, incorporam-se à sua remuneração para efeito de 
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contribuição previdenciária  e consequente repercussão em benefícios,  nos 
casos e na forma da Lei. (70048003065 RS, relator: miguel ângelo da Silva, 
data  de  julgamento:  26/06/2012,  vigésima  quinta  Câmara  Cível,  data  de 
publicação: diário da justiça do dia 11/07/2012, undefined). 2. Integram o 
conceito  de  remuneração,  sujeitando-se,  portanto,  à  contribuição 
previdenciária  o  adicional  de  horas-extras,  adicional  noturno,  salário-
maternidade, adicionais de insalubridade e de periculosidade. Precedentes. 
Agravo  regimental  não  provido.  (agrg  no aresp  69.958/df,  Rel.  Ministro 
castro meira,  segunda turma, julgado em 12/06/2012, dje 20/06/2012). A 
garantia  dada,  pela  Constituição  Federal,  ao  trabalhador,  extensível  ao 
servidor  público,  de  usufruir  o  terço  constitucional  de  férias,  não  tem 
natureza  jurídica  salarial,  mas  sim  compensatória  por  proporcionar  um 
reforço  financeiro  após  um  ano  de  serviço.  Assim,  não  poderia  haver 
descontos previdenciários incidentes sobre o terço constitucional de férias. 
Não  possuindo  natureza  geral  e  linear,  o  adicional 
de produtividade SUS deve ser excluído da retenção previdenciária, em 
razão  de  sua  natureza  propter  labore. (TJPB;  Rec.  073.2011.003622-
2/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque; DJPB 27/06/2013; Pág. 11) 

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO 
ESTADO DA PARAÍBA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. A PBPREV 
É autarquia previdenciária estadual  criada por Lei  específica,  responsável 
pelo gerenciamento do regime próprio dos servidores públicos do Estado da 
Paraíba,  incluindo  os  descontos  previdenciários.  Assim,  tendo  essa 
autarquia  legitimidade  para  figurar  no  passivo  da  demanda,  há  de  ser 
excluído  da  lide  o  Estado  da  Paraíba,  que  possui  personalidade  jurídica 
distinta  do  ente  autárquico.  Preliminar  acolhida  para  declarar-se  a 
ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba, excluindo-o da demanda. Por 
conseguinte,  resta  prejudicada  a  análise  do mérito  da  primeira  apelação. 
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCONTO  SOBRE 
GRATIFICAÇÕES  DE  NATUREZA  PROPTER  LABORE,  PLANTÃO 
EXTRA PM- MP 155/10, SERVIÇO EXTRA PM-MP 155/10, SERVIÇO 
EXTRA-PM  E  ETAPA  ALIMENTAÇÃO  PESSOAL  DESTACADO. 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/2009. 
APLICAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Não  incide  a  contribuição 
previdenciária  sobre  as  verbas  previstas  no  art.  57,  inciso  VII,  da  Lei 
Complementar  Estadual  nº  58/03  (GAE),  pois  não  são  incorporadas  ao 
vencimento do servidor. O mesmo ocorre em relação à Etapa Alimentação 
Pessoal Destacado, prevista no art. 24, § 5º, da Lei nº 5.701/ 93, pois não há 
incorporação  de  tal  vantagem  aos  proventos  de  aposentadoria.  A 
Gratificação  de  Magistério  Militar  está  prevista  no  art.  21  da  Lei  nº 
5.701/93, sendo destacada,  no §4º do citado dispositivo legal,  a  sua não 
incorporação aos proventos, para fins de aposentadoria.  A gratificação de 
insalubridade é paga com base no art. 23 da Lei nº 5.701/93 c/c o art. 57, 
XI, da LC nº 58/03, e é regulada pelos arts. 71 a 74 deste último diploma 
normativo. Possui caráter transitório e não se incorpora aos proventos de 
aposentadoria,  razão  pela  qual  deve  ser  afastada  a  incidência  de 
contribuição  previdenciária  sobre  ela.  A  Gratificação  de  Atividades 
Especiais.  TEMP,  PLANTÃO  EXTRA  PM-MP  155/10  e  SERVIÇO 
EXTRA. PM, pela própria nomenclatura, leva-nos à conclusão de que 
possuem  natureza  propter  laborem,  não  sendo  possível  o  desconto 
previdenciário  sobre  tais  verbas.  A  contar  da  vigência  da  Lei  nº 
11.960/2009,  nos  termos  do  art.  1º-F,  nas  condenações  impostas  à 
Fazenda Pública,  independentemente de sua natureza,  e para fins de 
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da 
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 
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índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança.  (TJPB;  Proc.  200.2010.040755-6/001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 
15/10/2012; Pág. 15) 

Pelo exposto,  nos  termos  do art.  557,  caput,  do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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	É o Relatório. Decido.

