
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0097258-13.2012.815.2001 — 6ª Vara da Fazenda da Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Wilson José da Silva.
Advogado      : José Elder Valença.
1º Apelado : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Renan de Vasconcelos
2º  Apelado  :  PBPrev – Paraíba Previdência,  representada  por  sua Procuradora Renata  Franco 
Feitosa Mayer
Remetente : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública.

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  —  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  —  VERBAS  INDENIZATÓRIAS  — 
IMPROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  DESCONTOS 
INDEVIDOS — RESTITUIÇÃO DOS VALORES — PRECEDENTES 
DO TJPB — JUROS DE MORA DE 1% APÓS O TRÂNSITO EM 
JULGADO  — PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.

— (…) somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do  
servidor,  para  fins  de  aposentadoria,  podem  sofrer  a  incidência  da 
contribuição  previdenciária. A justificativa  reside  no  fato  de  que  existe  
certo encadeamento proporcional entre os descontos e os benefícios, do que 
se  infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não  
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

— Tratando-se de desconto previdenciário indevido,  deve ser  aplicado o 
percentual de 1% (um por cento) ao mês, a  partir do trânsito em julgado,  
conforme disciplina o art.2º da Lei Estadual 9.242/2010.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Wilson José da Silva,  contra a 
sentença de fls. 100/108, proferida pelo Juiz a quo, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, que 
julgou improcedente o pedido, por considerar que as gratificações de atividades especiais conferidas 
pelo Estatuto do Servidor Público, que são habituais nos contracheques do servidor público, nos 
termos  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  Federal  especial  que  versa  sobre  Previdência  Social, 
estando, apenas, excluídas e isentas, aquelas taxativamente de caráter indenizatório. 

Inconformada, o promovente (fls. 109/117) pleiteou a reforma da sentença, 
para que seja determinado a exclusão da incidência previdenciária sobre as vantagens elencadas 
pelo art. 57 da Lei Complementar 58/2003, mantendo os descontos previdenciários somente sobre 
os seus vencimentos.
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Contrarrazões às fls. 119/125 apresentadas pelo Estado da Paraíba, em que 
pugnou pelo desprovimento do recuro. Às 126/135, a PBPrev também apresentou as contrarrazões, 
em que pleitou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pelo provimento do 
recurso, para que seja revista e julgada procedente a demanda, nos termos acima expostos (fls. 
144/146).

É o relatório. 

Decido.

A esse respeito, adentrando-se no exame das peculiaridades envolvidas na 
casuística, vislumbra-se que o promovente interpôs a presente demanda objetivando a declaração de 
inexigibilidade dos descontos previdenciários realizados sobre várias rubricas que compõem suas 
remunerações, assim como a consequente devolução do que fora indevidamente recolhido. 

Nestes termos, passa a asseverar a ilegalidade dos descontos previdenciários 
recaídos sobre diversas de suas verbas, quais sejam: gratificação por atividades especiais, adcional 
de representação e gratificação sobre o risco de vida. 

A divergência  trazida  nestes  autos  diz  respeito  à  legalidade  ou  não  dos 
descontos  previdenciários  ocorridos  no  vencimento  do  promovente,  incidentes  sobre  suas 
gratificações.

Pois bem, a linha de raciocínio seguida será a seguinte: 

1) Princípio da especialidade: verificar se há lei específica estabelecendo 
de forma clara e precisa a natureza da verba e se a mesma deverá sofrer a incidência de contribuição 
previdenciária; e

2) Aplicação da analogia: caso não se identifiquem as referidas questões 
no normativo estadual, aplicar-se-á o regramento federal (Lei 10.887/2004 – que enumera, em rol 
taxativo, quais parcelas não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária). 

Dito  isto,  considerando  a  inexistência  de  Lei  Estadual  específica 
disciplinando as contribuições previdenciárias dos servidores estaduais, resta consultar o art. 4º, da 
Lei  10.887/2004,  que  dispõe  sobre  o  cálculo  dos  proventos  dos  funcionários  de  qualquer  dos 
Poderes da República. 

Assim prevê o dispositivo ora mencionado: 

“Art. 4º - A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes 
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo 
regime próprio de previdência  social,  será de  11% (onze por cento),  incidentes 
sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012).
 I  -  a  totalidade da base  de contribuição,  em se  tratando de servidor  que tiver 
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 

2



2012) .
II  -  a  parcela  da  base  de  contribuição  que  não  exceder  ao  limite  máximo 
estabelecido  para  os  benefícios  do  regime  geral  de  previdência  social,  em  se 
tratando de servidor: (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012)
a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e 
tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali  referido; ou 
(Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 
b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, 
independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. 
(Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 
§  1o  Entende-se  como  base  de  contribuição  o  vencimento  do  cargo  efetivo, 
acrescido  das  vantagens  pecuniárias  permanentes  estabelecidas  em  lei,  os 
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche; 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; VIII - a 
parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 
comissionada ou gratificada; 
IX -  o abono de permanência de que tratam o § 19 do art.  40 da Constituição 
Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003; 
X - o adicional de férias; 
XI - o adicional noturno; 
XII - o adicional por serviço extraordinário; 
XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; 
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; 
XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão 
deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da 
administração pública do qual é servidor; 
XVI - o auxílio-moradia; 
XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A 
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal (GSISTE), instituída pela Lei no 11.356, de 19 de 
outubro de 2006;
XIX - a Gratificação de Raio X.” 

O supracitado artigo prevê que a totalidade da remuneração dos servidores 
públicos servirá de base de contribuição para o respectivo regime de previdência, entendendo-se 
como parâmetro de exação o vencimento do cargo efetivo, acrescido das  vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas  em lei,  os  adicionais  de  caráter  individual ou  quaisquer outras 
benesses percebidas pelo funcionário, assim como dispõe o caput do §1º. 

Por outro lado, constata-se que o referido §1º nos traz exceções à regra do 
cálculo  de  contribuição  previdenciária  do  servidor,  mostrando-nos  hipóteses  de  exclusão  do 
desconto fiscal. 

Assim, o aludido dispositivo estabelece alguns adicionais sobre os quais não 
é permitida a incidência de exação tributária, como diárias de viagens ou ajuda de custo. 

3



Em  relação  à gratificação  de  atividades  especiais do  art.  57  da  Lei 
Complementar  58/03  (Regime  Jurídico  dos  servidores  públicos  do  Estado),  convém  tecer 
algumas  considerações.  A Lei  Complementar  58/03  estabelece  que  o  servidor  terá  direito  à 
gratificação por atividades especiais, dispondo em seu art. 57 acerca do referido benefício, vejamos: 

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.

Ora, essa gratificação tem a natureza de função gratificada, pois se refere 
ao exercício de atividades que vão além das atribuições do cargo ocupado pelo servidor. Desta feita, 
não deve haver contribuição previdenciária sobre essa gratificação, a teor do que dispõe o art. 4º, 
§1º inciso VIII da Lei nº 10.887/041, lei esta que pode ser aplicada subsidiariamente à lei estadual 
porque não colide com esta, conforme entendimento extraído do AgRg no Resp. 1233201/MA.  

O  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  analisando  casos  idênticos  assim 
posicionou-se:

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 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. 

1§1 Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os 
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:(...) VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão ou de função comissionada ou gratificada;(Redação dada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012)
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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)  

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 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) 
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56044576 -  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
IRRESIGNAÇÃO.  PARCELA DOS PEDIDOS QUE NÃO APRESENTA A 
RESPECTIVA  CAUSA  DE  PEDIR.  INÉPCIA  EVIDENCIADA. 
INTELIGÊNCIA  DO ART.  295,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  I,  DO  CPC. 
INCIDÊNCIA  DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE  DETERMINADAS 
GRATIFICAÇÕES. CABIMENTO. CARÁTER CONTRAPRESTATIVO DA 
VERBA EVIDENCIADO.  SISTEMA PREVIDENCIÁRIO  BASEADO  NO 
PRINCÍPIO  DA  SOLIDARIEDADE.  PLANTÃO  EXTRA  E  ETAPA 
ALIMENTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  SOBRE  TAIS 
PARCELAS.  NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  PROVIMENTO 
PARCIAL. Constatado que parcela dos pedidos não apresenta a correspondente 
causa de pedir, é cabível, de ofício, o reconhecimento da inépcia da inicial nesse 
ponto. Inteligência do art. 295, parágrafo único, I, c/c art. 267, I, ambos do CPC. É 
cabível  a  incidência  de contribuição previdenciária sobre  a  gratificação  de 
insalubridade  percebida  pelo  autor,  uma  vez  que  restou  evidenciado  o  caráter 
contraprestativo,  não  restando demonstrada  a  natureza  indenizatória  da  parcela. 
Decorrência  do  princípio  da  solidariedade,  bem  como  da  necessidade  de 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, caput, da cf).  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) 

Com  efeito,  no  que  se  refere  à  parcela  serviço  extraordinário,  a  qual 
também não é passível de desconto previdenciário por sua natureza indenizatória, senão vejamos:

Em relação ao adicional de representação, é uma verba paga considerando o local 
de  trabalho,  de  modo  que,  nos  termos  do  inciso  VII  do  §1º  do  art.4º  da  Lei 
10887/2004,  não deve incidir  a  contribuição previdenciária.  No mesmo sentido: 
56069946 - APELAÇÃO CÍVEL. Repetição de indébito c/c obrigação de não fazer. 
Contribuição previdenciária. Gratificação de atividades especiais e de risco de vida. 
Desconto  devido.  Adicional  de  representação.  Art.  6º,  inciso  III,  da  Lei  n. 
9.703/2012. Contribuição previdenciária não incidente. Aplicação do art. 4º, § 1º, 
da Lei n. 10.887/2004. Precedente desta corte de justiça. Provimento parcial. TJPB: 
¿descontos previdenciários não incidem em verbas de natureza indenizatória, 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 permanência. Precedentes do STJ. Não se 
inserindo a gratificação de atividades especiais. Gpc e a gratificação de risco de 
vida entre as exceções previstas no art. 4º, § 1º, da Lei nº 10.887/04, incide sobre 
elas a contribuição previdenciária. O adicional de representação, previsto no art. 57 
da  LC  58/2003,  disciplinado  pela  MP  185/2012,  convertida  na  Lei  estadual 
9.703/2012  (art.  6º,  iii)  é  pago  a  quem exerça  suas  atribuições  no  âmbito  das 
penitenciárias, presídios, cadeias ou gestão penitenciária. Desse modo, sendo uma 
verba paga em decorrência do local do trabalho se insere no inciso VII do § 1º do 
art.  4º  da  Lei  nº  10.887/2004,  não  incidindo  a  contribuição  previdenciária.  ¿ 
(apelação cível  n.  0097244-29.2012.815.2001,  relator:  des.  Leandro dos  Santos, 
publicação: djpb 16/09/2014). (TJPB; APL 0066776- 82.2012.815.2001; Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 09/12/2014; Pág. 
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13)

No  tocante  à  parcela  “risco  de  vida”,  conforme  entendimento 
supramencionado,  tratando-se  de  agente  de  segurança  penitenciária,  incide  a  contribuição 
previdenciária,  pois  é  paga  indistintamente  a  todos  os  servidores  conforme  o  art.3º,  II  da  Lei 
Estadual nº 8.558/08: 

Art.3º. Compõem a remuneração do servidor policial civil: 
I- Vencimento; 
II- Gratificação de risco de vida; 
III- Outras vantagens concedidas por Lei. 

Desta feita, devem ser mantidos os descontos de contribuição previdenciária 
apenas sobre a parcela “risco de vida”, assim como consignado na sentença recorrida. 

In casu, tratando-se de desconto previdenciário indevido, deve ser aplicado 
o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a  partir do trânsito em julgado, conforme disciplina o 
art.2º da Lei Estadual 9.242/2010. 

Face  ao  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC, DOU 
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, condenando os réus na devolução dos valores 
recolhidos indevidamente – respeitada a prescrição quinquenal –, monetariamente atualizado de 
acordo  com  o  INPC,  desde  a  data  do  pagamento  indevido,  com  a  incidência  de  juros 
moratórios  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  em 
obediência ao art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010. Honorários advocatícios que arbitro em 
R$ 1.000.00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC.

P. I.

João Pessoa, 31 de março de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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