
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível n.º 0050060-14.2011.815.2001 - 6ª Vara da Fazenda Pública
Relator        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Apelante      : Jânio Barreto Barbosa
Advogado    : Ênio Silva Nascimento
Apelado      : PBPREV – Paraíba Previdência
Advogado     : Onildo Veloso Júnior
Remetente    : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública

APELAÇÃO CÍVEL — INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO 
DA SENTENÇA — INTEMPESTIVIDADE  — TESE DO RECURSO 
PREMATURO — SEGUIMENTO NEGADO.

—  O STF adota a teoria do recurso prematuro, segundo a qual o prazo para 
recorrer só começa a fluir com a publicação do acórdão no órgão oficial, 
sendo prematuro o recurso que o antecede.

—  Impõe-se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a 
tempestividade é matéria de ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la de 
ofício.

REMESSA  OFICIAL   —  SENTENÇA  ILÍQUIDA  — 
CONHECIMENTO  —   CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
INDEVIDAMEN-TE RECOLHIDA — PROCEDÊNCIA PARCIAL — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DOS  DESCONTOS 
PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE  AS  FÉRIAS,  CARGOS  EM 
COMISSÃO  E  FUNÇÃO  DE  CONFIANÇA —  ENTENDIMENTO 
FIRMADO  — SEGUIMENTO NEGADO

— “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DO ADICIONAL 
DE  FÉRIAS.IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I-  A orientação  do 
Tribunal  é  no  sentido  de  que  as  contribuições  previdenciárias  não  podem 
incidir em parcelas  indenizatórias  ou que não incorporem a remuneração do 
servidor.(STF – AI 712880 AgR/MG – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Primeira 
Turma – 26/05/2009)”
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Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível e remessa oficial em face da sentença de fls. 
75/83,  proferida  pelo  Juiz  a quo, nos  autos  da  Ação  de  Repetição  de  indébito  Previdenciário, 
movida  por  Jânio  Barreto  Barbosa  contra  a Paraíba  Previdência  -  PBPREV,  que  julgou 
parcialmente procedente o pleito inaugural,  “determinando aos promovidos (Estado da Paraíba e  
PBPREV) que deixe de efetuar o desconto previdenciário sobre o pagamento de terço de férias,  
gratificação por exercício do cargo em comissão ou função de confiança, restituindo ao autor as  
quantias indevidamente descontadas com a incidência de contribuição previdenciária sobre tais  
valores,  referentes  ao quinquênio anterior  à  data do ajuizamento desta  demanda,  devidamente  
atualizados pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança,  a partir da citação, a  
serem apurados em liquidação de sentença.”

Em suas razões recursais (fls. 85/94), busca o recorrente que, também, seja 
declarada como indevida a incidência de descontos previdenciários sobre as demais gratificações e 
adicionais  não  incorporadas  para  fins  de  aposentadoria,  como  por  exemplo  a  gratificação  de 
atividades especiais e a gratificação de risco de vida.

Devidamente  intimada,  o  apelado  não  fertou  contrarrazões  conforme 
certidão de fl.95v.

                                     Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.103/106, 
não apresentou parecer opinativo.

É o Relatório. 

Decido.

Como se sabe, todo recurso é submetido ao prévio juízo de admissibilidade, 
para tanto, será analisada a existência de pressupostos intrínsecos e extrínsecos, sob pena de não 
conhecimento.  Aqueles  são a  própria  existência  do poder  de recorrer  (cabimento;  legitimidade; 
interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), enquanto 
estes são os modos de exercerem tal poder (tempestividade; preparo e regularidade formal).

Tenho por negativo o juízo preliminar dessa apelação.

No que pertine à tempestividade recursal, o Supremo Tribunal Federal adota 
a tese do recurso prematuro ou da intempestividade ante tempus que entende por intempestivo o 
recurso interposto fora do prazo, o que pode ocorrer depois de finda ou iniciada a sua contagem, 
ou seja, é intempestivo o recurso interposto antes da intimação das partes, termo inicial para 
a contagem do prazo, consoante se depreende dos julgados que passo a transcrever:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS 
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. 
RECURSO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui 
larga  jurisprudência  no  sentido  de  considerar  extemporâneo  o  recurso 
interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a 
devida ratificação do ato. Precedentes.  II  –  Agravo regimental  a  que se nega 
provimento.
(STF;  AI  762450 AgR-ED-AgR;  Relator  Min.  Ricardo Lewandowski;  Primeira 
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Turma, Julgado em 01/02/2011, Publicado em 24/02/2011) 

Agravo  regimental.  Recurso  interposto  antes  da  publicação  no  Diário  da 
Justiça.  Extemporâneo.  Não  conhecimento.  Não  se  conhece  de  recurso 
interposto  antes  da  publicação  da  decisão  recorrida  no  Diário  da  Justiça.
(STF; AI 776095 AgR; Relator  Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Julgado em 
01/12/2010, Publicado em 01/02/2011)

Portanto, tem-se que o termo  a quo para interposição de recurso é a data da 
intimação  das  partes  da  decisão  que  se  pretende  desconstituir,  seja  através  de  publicação  na 
imprensa oficial, de carga dos autos ou de intimação para audiência em que se proferiu o decisum. 
Nestes  termos,  adotando  a  teoria  do  recurso  prematuro,  diz-se  intempestivo  o  recurso 
protocolado antes do início do prazo recursal.

Depreende-se dos autos que o presente apelo foi interposto em 14.08.2012, 
ao tempo em que a sentença vergastada não havia sequer sido publicada, tendo em vista que 
tal ato deu-se apenas em 22.08.2012. Assim, diante desta conjuntura fática, conclui-se que essa 
apelação foi protocolizada antes mesmo de surtir seus efeitos para o mundo jurídico, sendo portanto 
intempestivo. 

Ora, se a interposição deu-se extemporaneamente, o presente recurso não 
pode ser admitido, passível de apreciação ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  –  RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO  ANTES  DA 
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO –  DATA DO PROTOCOLO – 
EXTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES.
1. O prazo para recorrer começa a fluir com a publicação da decisão, sendo 
extemporâneo o recurso que a antecede.
2. No caso vertente, verifica-se que a Fazenda Nacional foi intimada do acórdão 
proferido nos embargos de declaração em 3.9.2007, e a petição do recurso especial 
foi  protocolizada  no  dia  18.11.2004,  anterior,  portanto,  à  abertura  do  prazo 
recursal.
3.  Alega  a  Fazenda,  em  agravo  regimental,  que  o  recurso  especial,  embora 
interposto  em novembro  de  2004,  somente  foi  juntado  aos  autos  em setembro 
2007, após o julgamento dos embargos de declaração. 
Entretanto, a data levada em consideração para fins de tempestividade do recurso 
não é outra senão a do protocolo.
Agravo regimental  improvido.  (AgRg no  Ag 1132789;  Relator  Min.  Humberto 
Martins; Segunda Turma; Julgado em 11/05/2010; Publicado em 27/05/2010)

PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  -  RECURSO  ESPECIAL  – 
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO. 
EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA.
1  -  É  extemporâneo  o  recurso  especial  interposto  antes  da  publicação  da 
decisão combatida, salvo se houver reiteração posterior, porquanto o prazo 
para recorrer só começa a fluir após a publicação do acórdão integrativo.
2 - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag 1117340; Relator Min. Vasco 
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Della Giustina – Desembargador convocado do TJ/RS; Terceira Turma; Julgado 
em 01/09/2009; Publicado em 11/09/2009)

O  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  também já  decidiu  nesse 
sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE. 
RECONVENÇÃO.  RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO 
DA  SENTENÇA.  RECURSO EXTEMPORÂNEO. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Apelação 
Cível nº 70035202571, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado 
em 11/05/2011; Publicado em 18/05/2011)

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA. É consolidado no âmbito do E. STF o entendimento 
de que a interposição de recurso antes da publicação da decisão corresponde à 
intempestividade pois o prazo tem início,  justamente,  com a publicação do 
julgado. Logo, o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida é 
intempestivo, pois é uníssono que o conceito de prazo engloba tanto um termo 
inicial  quanto  um  termo  final. Não  conheceram  do  recurso.  (Agravo  nº 
70024578122, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 
Julgado em 18/06/2008; Publicado em 09/07/2008)

Por tais razões o presente recurso não merece ser conhecido.

Da Remessa Oficial

Depreende-se  dos  autos  que  o  ora  promovente,  Jânio  Barreto  Barbosa, 
ajuizou Ação de Repetição de Indébtio em face do promovido, alegando ser servidor público e que, 
em seu contracheque, estavam ocorrendo descontos indevidos. Nesses termos, requereu a restituição 
dos valores recolhidos indevidamente.

O Magistrado de primeiro grau por sua vez, julgou parcialmente procedente 
o pleito inaugural,  “determinando aos promovidos (Estado da Paraíba e PBPREV) que deixe de  
efetuar o desconto previdenciário sobre o pagamento de terço de férias, gratificação por exercício  
do cargo em comissão ou função de confiança, restituindo ao autor as quantias indevidamente  
descontadas  com a  incidência  de  contribuição previdenciária  sobre  tais  valores,  referentes  ao  
quinquênio anterior à data do ajuizamento desta demanda, devidamente atualizados pelos índices  
de remuneração básica da caderneta de poupança,  a partir da citação, a serem apurados em 
liquidação de sentença.”

Pois bem.

Conforme  entendimento  assente,  somente  as  parcelas  que  podem  ser 
incorporadas à remuneração do servidor, para fins de aposentadoria, devem sofrer a incidência da 
contribuição previdenciária. 

A respeito do tema, os Tribunais Superiores, predomina o entendimento de 
que  a   contribuição  previdenciária  não  deve  incidir  sobre  o  terço  de  férias  e  gratificação  por 
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exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de sua natureza indenizatória.

Nesse sentido:

“(...) O Plenário desta Corte, em sessão administrativa do dia 18 de dezembro de 2002, 
firmou o entendimento de que a contribuição previdenciária do servidor público não 
pode  incidir  sobre  parcelas  não  computadas  para  o  cálculo  dos  benefícios  de 
aposentadoria. Tal orientação fundamentou-se no disposto no art.40, §3º da Constituição 
da República que,  segundo a redação dada pela Emenda nº 20/98, fixou como base de 
cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria  “a  remuneração  do  servidor  no cargo  efetivo”. 
Estimou-se,  ainda,  que,  como a  retribuição  por exercício  de  cargo em comissão  ou 
função comissionada já não era considerável para a fixação de proventos ou pensões, 
justificava-se, por conseguinte, a não incidência da contribuição previdenciária sobre 
aquelas parcelas (...) ( STF – RE n. 434.754, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.12.2004)” (in 
Decisão  Monocrática  no  RE 597611/PE  de  relatoria  do  Min.  Eros  Grau  publicada  em 
31/03/2009) 

TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA SOBRE  A PARCELA DO  ADICIONAL DE 
FÉRIAS.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I-  A orientação do Tribunal é 
no sentido de que as contribuições  previdenciárias  não podem incidir em parcelas 
indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor.(STF – AI 712880 
AgR/MG – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Primeira Turma – 26/05/2009)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  2. 
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. 3. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 
Incidência  de  contribuição  previdenciária.  Férias  e  horas  extras.  Verbas 
indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STF – 
RE 545317 AgR/ DF – Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 14/03/2008)

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS E O TERÇO DE 
FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  Esta  Corte  fixou  entendimento  no 
sentido  que  somente  as  parcelas  incorporáveis  ao  salário  do  servidor  sofrem  a 
incidência da contribuição previdenciária. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AI 727958 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, 
DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-02350-12 PP-02375) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL 
CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE  FÉRIAS.NÃO-INCIDÊNCIA.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO 
CARACTERIZADA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. O Recurso Especial foi provido 
com  o  fim  de  excluir  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço 
constitucional de férias pago a servidores públicos. Todavia, o caso dos autos refere-se à 
exação sobre salários pagos a trabalhadores privados. Constatado o erro material. 2.  Não 
incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por constituir 
verba que detém natureza  indenizatória.  Precedentes  desta Segunda Turma. 3.  Os 
Embargos  Declaratórios  não  constituem  instrumento  adequado  para  a  rediscussão  da 
matéria de mérito. 4. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão 
constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso 
Extraordinário. 5. Embargos de Declaração da empresa rejeitados. Acolhidos, sem efeito 
infringente, os da Fazenda Nacional. (EDcl no AgRg no REsp 1210517/RS, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O APELO E INTERPOSTO E,  NEGO 
SEGUIMENTO A REMESSA OFICIAL, na forma que me faculta o art. 557 do CPC.
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Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015

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

