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APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. 
AÇÃO  DE  REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ARGUIDA  PELO 
ESTADO  DA  PARAÍBA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES 
SOBRE 1/3 DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO DO ART. 
57  VII  DA L58/03  OP  VTR,  GRATIFICAÇÃO  DE 
FUNÇÃO E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO PESSOAL 
DESTACADO.  SENTENÇA  REFORMADA  EM 
PARTE. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO 
DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO  RECURSO 
ADESIVO. 

-  Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, na 
medida em que o pedido inaugural também envolve 
obrigação de não fazer no sentido de sustar novos 
descontos, cabendo ao Estado essa providência.

-  Descontos previdenciários não incidem em verbas 
de natureza indenizatórias, tais como diárias para 
viagem; ajuda de custo em razão da mudança de 
sede; indenização de transporte; salário família; 
auxílio alimentação; auxílio creche; as parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho; a parcela percebida em decorrência do 
exercício de cargo em comissão ou de função 
comissionada ou gratificada e  abono de 
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permanência . Precedentes do STJ.

-  Após a EC nº 41/2003, o sistema previdenciário 
deixou de ser retributivo e passou a ser contributivo 
e solidário.

RECURSO  ADESIVO. JUROS  DE  MORA. 
MODIFICAÇÃO.  JUROS  QUE  DEVERÃO  SER 
CALCULADOS  CONFORME  OS  CRITÉRIOS 
DEFINIDOS  PELO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO 
NACIONAL  E  NÃO  PELA  LEI  Nº  11.960/2009. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  TEM 
NATUREZA DE  TRIBUTO.  APLICABILIDADE  DA 
SÚMULA Nº 188 DO STJ. JUROS DE MORA DE 
1%  AO  MÊS  A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM 
JULGADO  DA  SENTENÇA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  PELO  IPCA A  PARTIR  DE  CADA 
RECOLHIMENTO  INDEVIDO.  SÚMULA  162  DO 
STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO 
ADESIVO.

– Os  juros  devem  ser  modificados,  de  ofício, 
para  que  sejam  calculados  conforme  os  critérios 
estabelecidos  pelo  Código  Tributário  Nacional,  já 
que a  contribuição previdenciária  tem natureza de 
tributo, não se aplicando na hipótese o art. 1º-F da 
Lei  9.494/97,  seja  na  redação  dada  pela  Medida 
Provisória nº 2.180-35/2001, seja na redação da Lei 
nº  11.960/2009. Nesse sentido, decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1358785/MG.

- A correção monetária deve ser aplicada a partir de 
cada  recolhimento  indevido,  utilizando-se  como 
indexador o IPCA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva 
levantada pelo Estado da Paraíba e, no mérito, PROVER PARCIALMENTE OS 
RECURSOS DE APELAÇÃO, A REMESSA NECESSÁRIA E O RECURSO 
ADESIVO  DO  AUTOR,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de 
julgamento de fl. 174. 

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de  Remessa  Necessária,  Recurso  Adesivo  e 

Apelações Cíveis, estas interpostas pelo Estado da Paraíba e pela PBPREV – 

Paraíba Previdência, inconformados com a sentença proferida pelo Juiz da 4ª 
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Vara da Fazenda Pública da Capital,  que declarou indevida a incidência de 

contribuição previdenciária sobre o Adicional de Férias; Gratificação do Art. 57 

VII  L 58/03 – POG. PM; Gratificação do Art.  57 VII  L 58/03 – EXTRA PM; 

Gratificação do Art. 57 VII L 58/03 – OP.VTR; Gratificação do Art. 57 VII L 58/03 

– GPE PM; Gratificação do Art. 57 VII L 58/03 – COI PM;  Gratificação Especial 

Operacional;  Grat.  Atividades  Especiais-Temp;  Gratificação de  Função; Etapa 

Alimentação Pessoal  Destacada;  Plantão Extra  –  MP 155/10,  determinando 

que  os  promovidos  restituam  a  parte  autora  as  quantias  indevidamente 

descontadas com a incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores, 

do período não prescrito, com correção monetária e juros de mora, na forma do 

art. 1º – F da Lei nº 9.494/97, desde a data de cada desconto indevido (fl. 92). 

A  sentença  recorrida  condenou,  ainda,  a  Apelante  ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor apurado na execução. 

Em suas razões, o Estado da Paraíba  pugnou pela reforma da 

sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam. No 

mérito,  defendeu  a  legalidade  das  contribuições  previdenciárias  sobre  as 

rubricas indicadas na inicial. Por fim, defendeu que os juros sejam computados 

a partir do trânsito em julgado da sentença (fls. 95/109).

Por sua vez, a PBPREV defende a legalidade dos descontos, 

afirmando, ainda, que o Autor se beneficiará de tais descontos, tendo em vista 

que terá seu benefício calculado de acordo com a média aritmética simples das 

maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência (fls. 112/114). 

Sustenta a natureza remuneratória das verbas, argumentando 

que são pagas com habitualidade (fl. 115). 

Invoca o princípio  da  solidariedade contributiva  e acrescenta 

que  somente  após  o  advento  da  Lei  nº12.668/12  cessou  a  incidência  da 

contribuição previdenciária sobre o “terço de férias” (fl. 119/121). 
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Contrarrazões às fls. 129/140  e  Recurso  Adesivo  às  fls. 

141/146, no qual o Autor requer a modificação dos juros de mora, para que 

sejam calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês e a partir do trânsito em 

julgado da sentença, aplicando-se o art. 161, §1º, do CTN e Súmula nº 188 do 

STJ, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária. 

A PBPREV apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo às 

fls. 150/159.

A  Procuradoria de Justiça  não emitiu  parecer  de  mérito  (fls. 

167/168).

É o relatório. 

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos legais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

O Estado da Paraíba alega ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que a PBPREV é uma 

autarquia estadual, criada pela Lei n.º 7.517/2003, dotada de personalidade 

jurídica própria e capacidade de auto-administração. Aduz, ainda, que a 

PBPREV possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial para gerir o 

Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado da Paraíba.

Contudo, compete ao Estado da Paraíba elaborar sua folha de 

pagamento de pessoal e, em consequência, realizar ou deixar de realizar o 

desconto previdenciário levantado pelo Autor. 

Veja decisão deste Tribunal de Justiça da Paraíba:

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
DO ESTADO DA PARAÍBA. INOCORRÊNCIA. 
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REJEIÇÃO. Detém legitimidade para figurar no polo 
passivo da demanda aquele que tem poderes para 
possibilitar o cumprimento do comando debatido nos 
autos. No que se refere à cessação de desconto 
previdenciário, a competência é do Estado da 
Paraíba. Por outro lado, a devolução de valores 
porventura recolhidos indevidamente é dever da 
PBPREV. Precedentes desta Corte e dos Tribunais 
Pátrios. O Estado da Paraíba é parte legítima para 
figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ele 
executa o desconto e repassa os valores respectivos 
à PBPREV. (TJPB; Al 200.2010.034.472-6/001; Rel. 
Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 13/01/2012; 
p. 7). Não há de ser declarada a ilegitimidade do 
Estado da Paraíba em demanda na qual se pleiteia a 
suspensão de descontos previdenciários. ”  (TJPB. 
Acórdão do processo nº 025.2010.004971-4/001. Órgão 
(1ª Câmara Cível). Relator Des. José Ricardo Porto. J. 
Em 14/06/2012.). REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
JUDICIÁRIA (GAJ). EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 
8.923/2009. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS 
DOS SERVIDORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTOS ANTERIORES À LEI 
Nº 8.923/2009. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. Incorporando-se a 
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) aos 
vencimentos dos servidores, pela Lei nº 8.923/2009, não 
há que se falar em qualquer ilegalidade na incidência da 
contribuição previdenciária sobre tal verba após a edição 
do referido ato normativo. Embora a incorporação aos 
proventos de aposentadoria só tenha sido levada a efeito 
com a edição da Lei nº 8.923/2009, os descontos 
realizados antes de sua entrada em vigor são legais, pois 
os valores que foram descontados repercutirão nos 
proventos a serem percebidos quando da aposentadoria 
do servidor, ou seja, servirão de base de cálculo para o 
benefício previdenciário. (TJPB; ROf 200.2010.020400-
3/002; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz 
Conv. Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 22/10/2012; 
Pág. 7) Negritei.

Portanto, pelas razões acima expostas, é de se rejeitar a 

referida preliminar, na medida em que o pedido inaugural também envolve 

obrigação de não fazer no sentido de sustar novos descontos, cabendo ao 

Estado essa providência.

MÉRITO

Exsurge dos autos,  que o Promovente busca a obtenção da 
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restituição  das  contribuições  previdenciárias  efetuadas  sobre  as  seguintes 

parcelas remuneratórias: 1/3 de férias; Gratificações do Art. 57, VII, da L. 58/03: 

POG. PM; EXTRA PM; OP VTR; GPE.PM; PRESS.PM; COI. PM; Gratificação 

Especial  Operacional;  Gratificação  Atividades  Especiais  –  Temporária; 

Gratificação  de  Função;  Etapa  de Alimentação  Pessoal  Destacado;  Plantão 

Extra – MP 155/10; Auxílio Alimentação; Bolsa Desempenho.

Aos autos foram anexados fichas financeiras do Promovente de 

2007 a 2012 (fls. 14/19), comprovando  o  recebimento  de:  1/3  de  férias; 

Gratificações do Art.  57,  VII,  da L.  58/03:  POG. PM; EXTRA PM; OP VTR; 

GPE.PM; COI. PM; Gratificação Especial Operacional; Gratificação Atividades 

Especiais – Temporária; Gratificação de Função; Etapa de Alimentação Pessoal 

Destacado; Plantão Extra – MP 155/10.

Não  foi  comprovado  o  recebimento  de  Auxílio  Alimentação, 

Bolsa Desempenho e Gratificação do Art. 57, VII, da Lei 58/03 PRESS. PM., 

tampouco os descontos incidentes sobre estes.

O magistrado  a quo julgou procedente o pedido de repetição 

das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas constantes nas 

fichas financeiras anexadas pelo autor. 

Pois bem. A Lei nº 10.887/04, que dispõe sobre a aplicação de 

disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e 

altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 

24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras 

providências, também incide no caso em tela por ter abrangência sobre todo o 

sistema previdenciário.

Em seu art. 4º, § 1º, a referida lei é textual na disposição sobre 

a base de incidência das contribuições previdenciárias, estabelecendo que ela 

atinge o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei; os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas: as diárias para viagem; a ajuda de 

custo em razão da mudança de sede; a indenização de transporte; o salário 
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família; o auxílio alimentação; o auxílio creche; as parcelas remuneratórias 

pagas em decorrência de local de trabalho; a parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, e o 

abono de permanência.

Como se vê, esse dispositivo é o marco divisor da matéria em 

exame, na medida em que o legislador deixou claro qual a verba recebida pelo 

servidor que sofre a incidência da contribuição previdência e aquelas que não 

recebem. Em outras palavras, a contribuição previdenciária é a regra, 
constituindo exceção as hipóteses dos incisos I a IX do § 1º do art. 4º da 
referida Lei.

Portanto, o passo decisivo para desatar o caso em comento é 

elucidar a natureza jurídica de  cada  uma  das verbas descritas na peça 

vestibular, cuja restituição foi deferida pelo Juiz na sentença. E como o § 1º do 

art. 4º, em alusão, descreve as verbas que são EXCLUÍDAS da incidência da 

contribuição previdenciária,  fazer a confrontação entre esses dispositivos é 

medida imperativa.

 Especificamente sobre as verbas retratadas na peça inaugural 

e aquelas constantes nominalmente nas fichas financeiras e contracheque 

acostados aos autos, constata-se o seguinte:

− 1/3 de férias: à  luz  do  art.  70  da  Lei 
Complementar nº  58/2003,  o terço de férias é pago ao 
servidor  por  ocasião  das  férias.  A  Lei  Federal  nº 
10.887/2004, no inciso X, do § 1º, do art. 4º,  afasta a 
incidência da contribuição previdenciária sobre esse 
adicional;

− GRAT.  A 57 VII L 58/03 –  POG PM:  O art. 57, 
inciso VII, da Lei Complementar nº 58/2003 define a 
gratificação de atividades especiais, que de acordo com o 
art. 23, da Lei 5.701/93, são aquelas gratificações 
previstas no art. 197 da Lei Complementar nº 39/1985 
(antigo Estatuto dos Servidores Civis o Estado), e que, no 
que couberem, são extensivas aos servidores militares 
estaduais. O novo Estatuto (Lei nº 58/2003), art. 57, 
manteve a GAE, no seu inciso VII. De acordo com o art. 
67, da Lei em comento, a GAE é concedida a servidor ou 
a grupo de servidores pelo desempenho de atividades 
especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos 

7



Apelação Cível, Remessa Necessária e Adesivonº 0117387-39.2012.815.2001

cargos ou pela participação de participação em 
comissões, grupos ou equipes de trabalho constituídas 
através de ato do Governador do Estado. Não há na 
norma disposição expressa sobre a incidência ou não de 
contribuição previdenciária sobre essa verba, nem se ela 
incorpora ou não ao vencimento. Aplicando-se as regras 
da  Lei Federal nº 10.887/2004, deve sofrer a 
incidência da contribuição previdenciária, já que não 
está inserido na previsão de exclusão no § 1º, do art. 
4º;dezembro de cada ano, tendo, portanto, natureza 
eventual, que não se incorpora à inatividade, pelo que 
não incide a contribuição previdenciária. No  ofício 
GCG/0651/2012-CG,  o  Comandante  Geral  da  Polícia 
Militar  informou que  essa  verba está  em “desuso”,  daí 
porque  entendo  que  a  Câmara  deve  enfrentar  essa 
questão, ou seja, se pode deliberar sobre a incidência ou 
não  de  contribuição  previdenciária  em  verba  que  nem 
deveria estar sendo paga;

− GRAT.  A 57 VII L 58/03 –  EXTR.PM (serviços 
extras  PM):  a  princípio,  não  tem  especificação  nas 
normas  de  regência,  daí  porque  é  desconhecida  sua 
natureza jurídica, pelo que não seria possível estabelecer, 
nesse  momento,  a  incidência  ou  não  da  contribuição 
previdenciária. Em verdade, era necessário que durante a 
ação  de  conhecimento  fosse  esclarecida  a  natureza 
jurídica dessa verba.  Agora, não estando prevista nas 
causas de exclusão da Lei Federal nº  nº 10.887/2004 - 
§  1º,  do  art.  4º,  -  deve  sofrer  a  incidência  da 
contribuição  previdenciária. Aliás,  através  do  ofício 
GCG/0651/2012-CG,  o  Comandante  Geral  da  Polícia 
Militar  informou  que  essa  verba  está  em  “desuso”,  na 
ideia, penso eu, dela não existir mais. Ora, se a verba em 
referência  não  existe,  não  há  como  este  Órgão 
Fracionário  discutir  a  incidência  da  contribuição 
previdenciária sobre ela.

– GRAT. A 57 VII L 58/03 – OP VTR: Gratificação 
de caráter  propter laborem.  Portanto, não há que se 
falar  em  incidência  de  desconto  relativo  à 
contribuição  previdenciária  com  relação  a  tal 
gratificação.

– GRAT. A 57 VII L 58/03 – GPE PM:  Gratificação 
de Policiamento Especial é mais uma GAE (Gratificação 
de atividade especial). A Lei nº 58/2003, art. 57, manteve 
a GAE, no seu inciso VII. De acordo com o art. 67, da Lei 
em comento, a GAE é concedida a servidor ou a grupo de 
servidores pelo desempenho de atividades especiais ou 
excedentes às atribuições dos respectivos cargos ou pela 
participação  de  participação  em  comissões,  grupos  ou 
equipes  de  trabalho  constituídas  através  de  ato  do 
Governador  do  Estado.  Não  há  na  norma  disposição 
expressa  sobre  a  incidência  ou  não  de  contribuição 
previdenciária sobre essa verba, nem se ela incorpora ou 
não  ao  vencimento.  Aplicando-se  as  regras  da   Lei 
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Federal  nº  10.887/2004,  deve  sofrer  a  incidência  da 
contribuição previdenciária, já que não está inserido 
na previsão de exclusão no § 1º,  do art.  4º.  Não se 
incluindo textualmente nos casos de exclusão,  entendo 
que a cobrança é possível.

-  GRAT.  A 57  VII  L 58/03  –  COI.PM:  Assim,  como as 
verbas  acima,  não  há  na  norma  disposição  expressa 
sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária 
sobre  essa  verba,  nem  se  ela  incorpora  ou  não  ao 
vencimento.  Aplicando-se  as  regras  da   Lei  Federal  nº 
10.887/2004,  deve sofrer a incidência da contribuição 
previdenciária,  já que não está inserido na previsão 
de exclusão no § 1º, do art. 4º.

− GRATIFICAÇÃO  ESPECIAL  OPERACIONAL: 
como dito,  a  Lei  5.701/1993,  no  art.  2º,  inciso  V,  trata 
genericamente  das  gratificações  que  podem ser  pagas 
aos servidores militares,  retratadas nas letras “c”,  “d”  e 
“e”.  Exatamente  na  letra  “e”,  tem-se  a  nomenclatura 
“outras  gratificações”.  Do  mesmo  modo,  o  art.  23  da 
citada Lei remete ao art. 197 do antigo Estatuto, que foi 
confirmado, quase na sua totalidade, pelo art. 57 do novo 
Estatuto.  Neste  último,  a  GAE  seria  o  gênero  dessa 
gratificação denominada “especial operacional”.  E  não 
encontrando previsão de exclusão no § 1º, do art. 4º, 
da Lei Federal nº 10.887/2004, deve sofrer a incidência 
da  contribuição  previdenciária.   O  ofício 
GCG/0651/2012-CG,  do  Comandante  Geral  da  Polícia 
Militar nada informou sobre essa verba;

- GRATIFICAÇÃO ATIV ESPECIAIS – TEMP: O Estatuto 
dos Servidores Civis do Estado (Lei nº 58/2003), art. 57, 
manteve a GAE, no seu inciso VII. De acordo com o art. 
67, da Lei em comento, a GAE é concedida a servidor ou 
a  grupo  de  servidores  pelo  desempenho de  atividades 
especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos 
cargos  ou  pela  participação  de  participação  em 
comissões,  grupos  ou  equipes  de  trabalho  constituídas 
através  de  ato  do  Governador  do  Estado.  Não  há  na 
norma disposição expressa sobre a incidência ou não de 
contribuição previdenciária sobre essa verba, nem se ela 
incorpora ou não ao vencimento. Aplicando-se as regras 
da   Lei  Federal  nº  10.887/2004,  deve  sofrer  a 
incidência da contribuição previdenciária, já que não 
está inserido na previsão de exclusão no § 1º, do art. 
4º. No ofício GCG/0651/2012-CG, o Comandante Geral 
da Polícia Militar informou que essa gratificação está em 
desuso. Assim, a Câmara deve deliberar se é cabível a 
incidência ou não da contribuição previdenciária em verba 
que nem deveria estar sendo paga;

− GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO:  é  outra 
gratificação  paga  de  conformidade  com  a  letra  “e”,  do 
inciso V, do art. 2º, da Lei 5.701/93. E lendo o art. 71 e 
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seguintes, do novo Estatuto dos Servidores Públicos civis 
do Estado da Paraíba, é verba de caráter transitório que 
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 
deram causa a sua concessão. Com essa natureza, não 
se incorpora para a aposentação e, via de consequência, 
não incide  contribuição previdenciária.  A gratificação 
de função está prevista, também, no inciso I, do art. 57 da 
Lei Complementar 58/2003. Em verdade,  a natureza da 
gratificação  de  periculosidade  ou  de  insalubridade, 
conforme se depreende do art. 71 do novo Estatuto, não 
deveria  ser  pago  a  servidor  militar  estadual,  exceto  se 
entender,  num  sentido  amplo,  que  presídio  é  local 
insalubre, na medida em que a norma se refere a local 
insalubre  ou  em  contato  permanente  com  substâncias 
tóxicas  ou  radioativas.  Seria  possível,  ao  meu  sentir, 
incluir essa gratificação na modalidade descrita no inciso 
VII, do § 1º, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.887/2004. No 
ofício  GCG/0651/2012-CG,  o  Comandante  Geral  da 
Polícia Militar informou que desconhece essa verba;

− ETAPA  ALIM.  PESS.  DESTACADO (etapa  de 
alimentação de pessoal  destacado):  obviamente está 
inserido no inciso VI, do art. 2º, da Lei 5.701/93. É que a 
citada norma fala que o servidor militar estadual da ativa 
tem direito a receber alimentação, por conta do Estado, 
servida em rancho da unidade ou da sub-unidade a que 
pertença, e que a etapa de alimentação é a importância 
em dinheiro  necessária,  por  mês,  ao fornecimento  das 
três refeições básicas. Portanto, e de acordo com o § 5º 
do mesmo artigo,  essa vantagem não se incorpora à 
remuneração para nenhum efeito, e sobre a mesma 
não  incidirá  qualquer  vantagem  pecuniária  nem 
desconto,  o  que  significa  dizer  que  a  contribuição 
previdenciária  não  é  incidente  .   É  verba  de  natureza 
indenizatória, ao meu sentir.

– PLANTÃO  EXTRA: a  princípio,  não  tem 
especificação  nas  normas  de  regência,  daí  porque  é 
desconhecida  sua  natureza  jurídica,  pelo  que  não  é 
possível  estabelecer,  nesse  momento,  a  incidência  ou 
não  da  contribuição  previdenciária.  Em  verdade,  seria 
necessário que, durante a ação de conhecimento, o juiz 
do  feito  tivesse  esclarecido  a  natureza  jurídica  dessa 
verba.  Como  não  houve  esse  esclarecimento,  e  não 
estando essa verba prevista nas causas de exclusão da 
Lei Federal nº nº 10.887/2004 - § 1º, do art. 4º, - deve 
sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Noutro 
trilho,  no  ofício  GCG/0651/2012-CG,  anexado  a  outros 
processos de igual ou semelhante controvérsia jurídica, o 
Comandante Geral da Polícia Militar informou que essa 
verba é paga de conformidade com a Lei 9.083/2010, c/c 
a  Medida  Provisória  nº  155/2010,  em  razão  de  ser 
cumprida nas folgas dos PM's. Apesar dessa explicação 
do Comando, não vejo como afastar a incidência da 
contribuição previdenciária sobre ela;
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Como se vê, se não há disposição específica na Lei nº 

58/2003, (que é o novo Estatuto do Servidor Público do Estado da Paraíba, e 

que revogou a Lei Complementar nº 39/85)  sobre a incidência de contribuição 

previdenciária sobre as verbas que compõem a remuneração do servidor civil 

do Estado da Paraíba, é relevante a incursão sobre a Lei nº 10.887/2004, que 

contem normas oriundas da Emenda Constitucional nº 41/2004, que versa 

sobre os cálculos dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de 

cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.

Sendo  assim,  diante  da  aplicabilidade  da  Lei  Federal  nº 

10.887/2004 ao caso em tela, vê-se que a mesma tem previsão expressa sobre 

as  verbas  que  não  sofrem  a  incidência  da  contribuição  previdenciária,  daí 

porque, na omissão das leis estaduais, é aplicável essa norma geral.

No mais, como o sistema previdenciário deixou de ser 

retributivo e  passou a ser contributivo e solidário, após a EC nº 41/2003, os 

descontos realizados pelo Estado e recebidos pela PBPREV, que não incidam 

sobre verbas de natureza indenizatória ou por elas especificadas, são 

absolutamente legais.

Corroborando com esse entendimento:

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. Pretensão à devolução 
das contribuições previdenciárias feitas a partir de junho 
de 2003 a dezembro de 2004 corrigidas e acrescidas de 
juros de mora. Sentença de procedência mantida. 
Emenda Constitucional nº 41/2003 que modificou os arts. 
37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201, revogou o inc. IX do § 3º, 
do art. 142, todos da CF/88 e dispositivos da EC nº 
20/1998, estabelecendo em seu art. 1º que o art. 40, § 
18, da CF/88, assegura aos servidores titulares de 
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, o 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. EC nº 
41/2003. Pela nova realidade constitucional não há mais 
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qualquer dúvida sobre a taxação dos inativos e 
pensionistas, devendo ser observado o disposto nos inc. I 
e II,do parágrafo único, do art. 4o da EC 41/2003. 
Observância da prescrição qüinqüenal. Consectários 
legais mantidos. Recurso improvido.(48330320088260642 
SP, Relator: Antonio Rulli, Data de Julgamento: 
01/12/2010, 9ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 10/12/2010, undefined).

Pelas razões acima expostas e pelo estudo apresentado, o 

Autor da ação só terá direito a restituição dos valores incidentes sobre as 

verbas: 1/3 de férias, GRAT. A 57 VII L 58/03 OP VTR,  Gratificação de Função; 

e Etapa de Alimentação Pessoal Destacado, devendo ser dado provimento as 

Apelações Cíveis dos promovidos, para que a sentença seja reformada nesse 

sentido.

Por  fim,  saliento  que,  em  virtude  da  devolução  das 

contribuições, estas não poderão integrar o cálculo da aposentadoria, mas tão 

somente aquelas que em virtude da prescrição não puderam ser devolvidas.

RECURSO ADESIVO 

No  Recurso  Adesivo  às  fls.  141/146,  o  Autor  requer  a 

modificação dos juros de mora, para que sejam calculados à taxa de 1% (um 

por cento) ao mês e a partir do trânsito em julgado da sentença, aplicando-se o 

art. 161, §1º, do CTN e Súmula nº 188 do STJ, por se tratar de repetição de  

indébito de natureza tributária. 

Assiste razão ao aAutor. 

Os juros devem ser modificados, para que sejam calculados 

conforme os critérios estabelecidos pelo Código Tributário Nacional, já que a 

contribuição  previdenciária  tem  natureza  de  tributo,  não  se  aplicando  na 

hipótese o art.  1º-F da Lei  nº 9.494/97,  seja na redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.180-35/2001, seja na redação da Lei  nº 11.960/2009. Nesse 

sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: 
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO.  SUPOSTA OFENSA AO  ART.  1º-F  DA  LEI 
9.494/97. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.  ESPECIAL  EFICÁCIA 
VINCULATIVA DO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO  RESP 
1.270.439/PR.
1. Não se aplica o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 
para fins de atualização de indébito tributário.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  557.833/MG,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/10/2014, DJe 15/10/2014)

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  DE  TRIBUTO 
ESTADUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO 
DO  ART.  1º-F  DA  LEI  9.494/97,  EM  MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE  DE 
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO,  ATÉ  QUE  O  STF  SE 
PRONUNCIE SOBRE O ALCANCE DE SUA DECISÃO, 
NA ADI 4.357/DF, OU ATÉ QUE HAJA O TRÂNSITO EM 
JULGADO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  NO 
RESP 1.270.439/PR. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F 
DA  LEI  9.494/97  ÀS  AÇÕES  DE  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA 
A  RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA PELO ESTADO DE MINAS 
GERAIS.  ATUALIZAÇÃO  DO  INDÉBITO  PELA  TAXA 
SELIC. LEI ESTADUAL (MG) 6.763/75.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o AgRg nos 
EAREsp 174.508/RJ (Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES,  DJe  de  04/09/2014),  proclamou  que  "a 
pendência de julgamento de ação em que se discute a 
constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos 
recursos  que  tramitam  no  STJ,  salvo  determinação 
expressa do STF".
(...)
V. Especificamente  na  restituição  de  tributos 
estaduais  ou  municipais,  a  Primeira  Seção  do  STJ,  ao 
julgar,  sob  o  rito  do  art.  543-C  do  CPC,  o  Recurso 
Especial  1.111.189/SP  (Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO 
ZAVASCKI, DJe de 25/05/2009), deixou consignado que, 
na restituição dos referidos tributos, a matéria relativa aos 
juros  de  mora  continua  submetida  ao  princípio  geral, 
adotado pelo STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da 
lacuna do art. 167, parágrafo único, do CTN, a taxa dos 
juros  de  mora,  na  repetição  de  indébito,  deve,  por 
analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os 
correspondentes  débitos  tributários  estaduais  ou 
municipais pagos com atraso, e que a taxa de juros, 
incidente  sobre  esses  débitos,  deve  ser  de  1%  ao 
mês,  a  não  ser  que  o  legislador  local,  utilizando  a 
reserva de competência, prevista no § 1º do art. 161 
do CTN, disponha de modo diverso.
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(...)
VIII. Nos presentes autos, tendo em vista que se trata 
de  Ação  de  Repetição  de  Indébito  referente  a 
contribuição  previdenciária  estadual, 
reconhecidamente  de  natureza  tributária,  não  se 
aplica,  ao  caso,  o  art.  1º-F  da Lei  9.494/97,  seja  na 
redação  dada  pela  Medida  Provisória  2.180-35/2001, 
seja  na  redação  da  Lei  11.960/2009,  devendo  ser 
aplicada a taxa SELIC,  nos termos da Lei Estadual (MG) 
6.763/75, conforme estabelecido no acórdão do Tribunal 
de origem.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 406.310/PR, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 
de  27/02/2014;  AgRg  no  REsp  1.427.058/MG,  Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 25/09/2014.
IX. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1358785/MG, Rel.  Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
16/10/2014, DJe 31/10/2014)

Desse  modo,  a  repetição  do  indébito  previdenciário  deve 

ocorrer de acordo com o CTN, artigos 161, §1º e 167, ou seja, na proporção de 

1% ao mês e a partir  do trânsito  em julgado da sentença  (AgRg no REsp 

1358785/MG,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014), seguindo, ainda, a Súmula nº188 do 

STJ, verbis:

Súmula nº 188. Os juros moratórios, na repetição do  
indébito  tributário,  são devidos a partir  do trânsito  
em julgado da sentença.

A propósito, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

DECISÃO  MONOCRÁTICA.  DESCONTO  DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  DE  SERVIDOR 
INATIVO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CRÉDITO  DE 
NATUREZA TRIBUTÁRIA.  EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  REQUISIÇÃO  DE 
PEQUENO  VALOR.  ATRASO  NO  PAGAMENTO. 
PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES PAGOS. 
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009. O objeto da 
ação é  a  repetição de  indébito  previdenciário,  com 
natureza tributária, razão pela qual não se aplica a Lei 
nº  11.960/2009  para fins de atualização dos valores 
pagos.  Hipótese  em  que  incidem  os  critérios  de 
atualização  monetária  fixados  no  título  executivo. 
Recurso provido. (TJRS; AI 0353408-32.2014.8.21.7000; 
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Porto Alegre;  Vigésima Quinta Câmara Cível;  Rel.  Des. 
Eduardo Kraemer; Julg. 03/11/2014; DJERS 25/11/2014)

RECURSO  INOMINADO.  TURMA  RECURSAL  DA 
FAZENDA  PÚBLICA.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE 
VALORES.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO 
À  PERMANÊNCIA  NO  SERVIÇO  ATIVO.  GIPSA. 
IMPOSSIBILIDADE  DIANTE  DA  NATUREZA 
INDENIZATÓRIA  DA  GRATIFICAÇÃO.  (…)  Em  se 
tratando  de  repetição  de  indébito  previdenciário,  a 
qual  possui  natureza  tributária,  os  juros  de  mora 
devem  incidir  a  contar  do  trânsito  em  julgado  da 
decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do 
CTN, e Súmula nº 188 do e. STJ, no percentual de 1% 
ao mês, ex vi legis dos artigos 406 do Código Civil e 
161, §1º do CTN. Inaplicabilidade do disposto no art. 1º-f, 
da Lei nº 9.494/97. Precedentes do e. STJ e TJ/RS. No 
tocante a correção monetária, deve-se utilizar  o IGP-m, 
por ser o índice que melhor repõe as perdas inflacionárias 
e não contém componente de remuneração financeira em 
sua fórmula, a contar do pagamento indevido, consoante 
o disposto na Súmula nº 162 do e. STJ. Precedentes do 
TJ/RS.  Recurso  inominado  provido.  (TJRS;  RecCv 
0033873-10.2014.8.21.9000;  Porto  Alegre;  Turma 
Recursal da Fazenda Pública; Rel.  Des. Niwton Carpes 
da Silva; Julg. 30/10/2014; DJERS 14/11/2014) 

A correção  monetária,  de  acordo  com  o  que  preceitua  a 

Súmula nº  162 do STJ,  deve ser  computada a partir  de cada recolhimento 

indevido, utilizando-se como indexador o IPCA. Confira-se: 

Súmula nº 162. Na repetição de indébito tributário, a  
correção  monetária  incide  a  partir  do  pagamento  
indevido.

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado da nossa Corte de 

Justiça sobre a matéria: 

REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO. 
COBRANÇA  E  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER. 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO, 
DA  LEGITIMIDADE  DO  ENTE  ESTATAL  PARA 
PROCEDER  À  SUSPENSÃO  DOS  DESCONTOS 
PREVIDENCIÁRIOS.  APELAÇÃO  DA  PBPREV. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE 
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA.  GAJ. 
PERÍODO  ANTERIOR  AO  ADVENTO  DA  LEI  Nº 
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8.923/2009.  NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA 
NÃO  INCORPORADA  AOS  PROVENTOS  DE 
APOSENTADORIA.  DESCONTO INDEVIDO.  PERÍODO 
POSTERIOR  À  VIGÊNCIA  DA  LEI.  CARÁTER 
VENCIMENTAL.  DESCONTO  DEVIDO.  RESTITUÇÃO 
DOS VALORES RECOLHIDOS  ANTES DA NOVA LEI. 
POSSIBILIDADE.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  VERBAS  DE 
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE 
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES  DO 
STJ. CONDENAÇÃO DA PBPREV À RESTITUIÇÃO DOS 
VALORES  DESCONTADOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  DO  ESTADO. 
OBRIGAÇÃO  CONCORRENTE  DO  ENTE  ESTATAL E 
DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 48, DESTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA DE 1% AO 
MÊS  A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  CADA 
RECOLHIMENTO  INDEVIDO,  UTILIZANDO-SE  COMO 
INDEXADOR  O  IPCA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  O 
estado da Paraíba e os municípios, conforme o caso, e as 
autarquias  responsáveis  pelo  gerenciamento  do  regime 
próprio de previdência, têm legitimidade passiva quanto à 
obrigação  de  restituição  de  contribuição  previdenciária 
recolhida  por  servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por 
pensionista¿. (súmula nº 48, do tjpb). 2. Apenas após o 
advento da Lei nº 8.923/2009, a gratificação de atividade 
judiciária.  Gaj  passou  a  ter  caráter  vencimental, 
revestindo-se  de  legalidade  os  descontos  sobre  ela 
incidentes  a  título  de  contribuição  previdenciária.  3.  A 
partir do julgamento da PET 7296 (min. Eliana calmon, DJ 
de 28/10/09), a 1ª seção adotou o entendimento de que é 
ilegítima a exigência de contribuição previdenciária sobre 
a parcela  de 1/3  acrescida à  remuneração do servidor 
público por ocasião do gozo de férias. ¿ (ar 3.974/df, Rel. 
Ministro teori albino zavascki, primeira seção, julgado em 
09/06/2010,  dje  18/06/2010).  4.  Considerando  a 
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da 
expressão  ¿independentemente  de  sua  natureza¿, 
contida no art. 1º-f, da Lei federal n. º 9.494/97, com a 
redação dada pela Lei n. º 1 1.960/09, realizada pelo STF 
por  ocasião  do  julgamento  da  adi  n.  º  4.425/df,  e 
consoante  a  atual  jurisprudência  do  STJ, os  juros  de 
mora incidentes nas ações de repetição de indébito 
tributário  devem ser  calculados na razão de 1% ao 
mês  a  partir  do  trânsito  em  julgado  (art.  167, 
parágrafo  único,  do  CTN,  e  Súmula  n.  º  188,  do 
Superior Tribunal de justiça). 5. A correção monetária 
há  de  ser  computada  cada  recolhimento  indevido, 
utilizando-se como indexador o ipca. Precedentes do 
STF e do STJ. 6. Provimento parcial da remessa oficial e 
do  apelo.  (TJPB;  Ap-RN  0101511-04.2010.815.0000; 
Quarta  Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 04/11/2014) 

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
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PASSIVA DO  ESTADO  DA PARAÍBA E PROVEJO  PARCIALMENTE  OS 
RECURSOS APELATÓRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA E DA PBPREV, para 

reformar  a  sentença  e  julgar  procedente,  em  parte,  o  pedido  do  Autor, 

condenando  os  Promovidos  a  restituição  das  contribuições  previdenciárias 

incidentes apenas sobre as verbas: 1/3 de férias, GRAT. A 57 VII L 58/03 OP 

VTR,  Gratificação de Função; e Etapa de Alimentação Pessoal Destacado, 

observando-se a prescrição quinquenal, determinando ao Estado da Paraíba 

que  se  abstenha  de  efetuar  novos  descontos  previdenciários  sobre  estas 

verbas. 

Outrossim, PROVEJO  PARCIALMENETE  O  RECURSO 
ADESIVO PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO TOCANTE A ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA, fixando estes em 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado (art. 161, §1º do CTN) e a correção monetária a partir de 

cada recolhimento indevido, utilizando-se como indexador o IPCA.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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