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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
PBPREV  PARA PROMOVER  A SUSPENSÃO  DOS
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS  Nº  48  E  49  DO  TJPB.  PRELIMINAR
PARCIALMENTE ACOLHIDA.

- Nos termos das Súmulas 48 e 49 do TJPB, a PBPREV é
parte legítima para figurar no polo passivo de demandas
que  visam à  restituição  de  contribuição  previdenciária
recolhida por servidor público, seja ele ativo, inativo ou
pensionista.  Todavia,  no  tocante  ao  pedido  de
sobrestamento de contribuição previdenciária, outro
é  o  entendimento,  já  que  a  referida  Autarquia,  de
fato,  não  detém  legitimidade  para  cumprir  o
comando judicial fixado em Sentença, no sentido de
suspender  os  descontos  previdenciários  sobre  o
terço de férias e horas extras pagas à Demandante,
tendo em vista que a Autora é servidora pública da
ativa. 

APELAÇÃO CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDAMENTE
RECOLHIDA  C/C  PEDIDO  PARA  SUSPENDER
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO
VOLUNTÁRIO  DA  AUTORA.  PROIBIÇÃO  DE
“REFORMATIO  IN  PEJUS”.  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
REMUNERAÇÃO  POR  HORAS  EXTRAS.  VERBAS
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QUE  NÃO  INTEGRAM  A  BASE  DE  CÁLCULO.
DESCONTO  DA CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS ATÉ O EXERCÍCIO
FINANCEIRO  DE  2010.  OBRIGAÇÃO  DE
RESTITUIÇÃO ATÉ 2010. JUROS DE MORA A PARTIR
DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO INPC DESDE CADA RETENÇÃO
INDEVIDA. PRECEDENTES DO STF. REFORMA EM
PARTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA E DO APELO.

- Em que pese tenha o Superior Tribunal de Justiça
se posicionado pela possibilidade do desconto,  no
julgamento do REsp.  956.289/RS, a referida Corte
de  Justiça  modificou  a  sua  orientação
jurisprudencial,  passando a  adotar  o  entendimento
de  que  a  contribuição  previdenciária  não  incide
sobre o terço constitucional de férias.

-  Há  de  se  registrar,  no  entanto,  que  desde  o
exercício de 2010, como reconhecido em todas as
demandas,  não  mais  foram  efetuados  descontos
sobre  o  terço  de  férias,  devendo  a  restituição  se
limitar até o ano de 2009. 

- No que diz respeito aos juros de mora e à correção
monetária,  tratando-se  de  repetição  de  indébito
tributário, o STJ firmou entendimento de que não se
aplica o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tendo em vista a
natureza tributária das contribuições. Assim, os juros
de mora deverão ser contados a partir do trânsito em
julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês.

- Quanto à correção monetária, o índice deverá ser
aquele  utilizado sobre  débitos  tributários  estaduais
pagos com atraso, incidindo a partir do pagamento
indevido, nos termos da Súmula nº 162 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER  EM  PARTE  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  PBPREV  e,  no  mérito,  PROVER
PARCIALMENTE a Remessa Necessária e a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.124.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária,  e  de  Apelação  Cível
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interposta pela PBPREV- Paraíba Previdência, inconformada com a Sentença

exarada pela Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos

da Ação Ordinária  de Restituição de Contribuição Previdenciária  c/c  Pedido

Liminar para Suspender Desconto Previdenciário incidente sobre a GAJ, julgou

parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da incidência dos

descontos  previdenciários  sobre  1/3  de  férias  e  horas  extras,  bem  como

condenar  a  Promovida  a  restituir  à  parte  autora  os  valores  indevidamente

descontados.

Em  suas  razões  recursais,  a  Apelante,  preliminarmente,

aventou a sua ilegitimidade passiva, sustentando que não lhe cabe proceder ao

reajuste  de  desconto  previdenciário.  No  mérito,  em  suma,  alegou que  a

contribuição previdenciária é devida, tendo  em vista que as verbas possuem

natureza  remuneratória. Por  fim,  argumentou  que,  havendo  sucumbência

parcial, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados na forma “pro rata”

(fls. 83/92). 

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  Autora/Apelada  não

ofereceu Contrarrazões, conforme certidão de fl. 111.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação (fls. 118/120v).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com
interpretações dadas,  até então,  pela  jurisprudência  do
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Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como a Decisão Recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de

1973.

Dito isso, vale ressaltar que, nos termos da Súmula nº 490 do

STJ, não se aplica às sentenças ilíquidas a dispensa de Remessa Necessária

quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a

sessenta salários mínimos, motivo pelo qual, torno sem efeito a determinação

exarada  na  Decisão  Recorrida  para,  “ex  officio”,  conhecer  a  Remessa

Necessária.

Superada essa questão, tem-se que a Autarquia promovida e o

Estado  da  Paraíba  alegaram que  são  parte  ilegítimas  para  figurar  no  polo

passivo da Ação. 

Sobre  o  tema,  foi  instaurado  Incidente  de  Uniformização  de

Jurisprudência, visando unificar o entendimento das Câmaras Especializadas

desta Corte acerca da legitimidade dos órgãos previdenciários e dos Entes

Federados quanto às obrigações de restituição de descontos previdenciários e

de suspensão de descontos nos contracheques dos contribuintes.

Visando disciplinar a matéria, o TJPB editou o Enunciado nº 48

e 49, in verbis: 

“Súmula  48.  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 49 – “O Estado da Paraíba e os Municípios,
conforme  o  caso  têm  legitimidade  passiva  exclusiva
quanto à obrigação de não fazer de abstenção de futuros
descontos de contribuição previdenciária do servidor em
atividade”.

Portanto,  ao  que  se  verifica  de  uma  simples  leitura  dos

Enunciados,  tem-se  que  a  PBPREV  é  parte  legitima  para  figurar  no  polo

passivo de demandas que visam à restituição de contribuição previdenciária

recolhida por servidor público, seja ele ativo, inativo ou pensionista. 
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Todavia,  no  tocante  ao  pedido  de  sobrestamento  de

contribuição previdenciária, outro é o entendimento, já que a referida Autarquia,

de fato,  não detém legitimidade para cumprir  o  comando judicial  fixado em

Sentença,  no  sentido  de  suspender  os  descontos  previdenciários  sobre  as

verbas de gratificação por atividades especiais, terço de férias e horas extras

pagas à Demandante, tendo em vista que a Autora é servidora pública da ativa.

“In  casu”,  cabe  ao  Estado  da  Paraíba  a  suspensão  da

contribuição fiscal, conforme se observa do Enunciado nº 49 de Súmula desta

Corte de Justiça.

Assim sendo,  considerando  o  entendimento  sumulado  desta

Corte  de  Justiça,  ACOLHO  PARCIALMENTE a  alegação  de  ilegitimidade

passiva da PBPREV, de modo que a referida Autarquia é parte ilegítima para

promover  a  suspensão  dos  descontos  previdenciários,  sendo  de  sua

responsabilidade,  tão  somente,  a  restituição  das  contribuições  declaradas

como indevidas.

Partindo  para  o  mérito,  verifico  que  a  Juíza  “a  quo”  julgou

parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da incidência dos

descontos  previdenciários  apenas  sobre  o  1/3  de  férias  e  horas  extras,

reconhecendo, porém, a legalidade do recolhimento sobre a GAJ.

Nessa senda, em face da ausência de recurso voluntário por

parte da Autora, e da conjugação dos princípios do “tantum devolutum quantum

apellatum” e da vedação à “reformatio in pejus”, tenho que o presente debate

deve  cingir,  unicamente,  à  legalidade ou  não  da incidência  de  contribuição

previdenciária sobre as horas extras e terço de férias. 

Isso posto, é sabido que todas as verbas remuneratórias, que

consistirem em ganhos habituais do servidor público, deverão ser levadas em

conta para os cálculos de sua aposentadoria. 

Portanto,  em  relação  ao  terço  constitucional  de  férias,  a
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doutrina  e  a  jurisprudência  majoritária  entendem que  tal  verba  não  possui

natureza salarial, mas, sim, indenizatória, com o fim de proporcionar um reforço

financeiro para que o servidor possa utilizar, em seu lazer, ao fim de um ano de

trabalho. 

Em  que  pese  tenha  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  se

posicionado  pela  possibilidade  do  desconto,  no  julgamento  do  EREsp.

956.289/RS,  a  referida  Corte  de  Justiça  modificou  a  sua  orientação

jurisprudencial,  passando  a  adotar  o  entendimento  de  que  a  contribuição

previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias. 

“TRIBUTÁRIO  E  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NATUREZA
JURÍDICA.  NÃO-INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO.
ADEQUAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  AO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1.  A  Primeira  Seção  do  STJ  considera  legítima  a
incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  o
Remessa  Necessária  e  Apelações  Cíveis  nº  0044910-
52.2011.815.2001.  13  terço  constitucional  de  férias.
Precedentes.  2.  Entendimento  diverso  foi  firmado  pelo
STF,  a  partir  da  compreensão  da  natureza  jurídica  do
terço  constitucional  de  férias,  considerado  como  verba
compensatória  e  não  incorporável  à  remuneração  do
servidor para fins de aposentadoria. 3. Realinhamento da
jurisprudência  do  STJ,  adequando-se  à  posição
sedimentada  no  Pretório  Excelso.”  4.  Embargos  de
divergência providos. (STJ, EREsp 956289/RS, Rel. Min.
ELIANA  CALMON,  DJe  10.11.2009).(grifo  nosso)  Tal
posicionamento foi  consolidado pela Primeira Seção do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  com  a  mesma
fundamentação, após o julgamento do REsp 1.230.957-
RS,  da relatoria  do Ministro  Mauro Campbell  Marques,
sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, DJe 18-3-
2014. 

Há de se registrar, no entanto, que desde o exercício de 2010,

como  reconhecido  em  todas  as  demandas,  não  mais  foram  efetuados

descontos sobre o terço de férias, devendo a restituição se limitar até o ano de

2009. 

“EMENTA:  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
PREVIDENCIÁRIO.  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VANTAGENS PESSOAIS E
GRATIFICAÇÕES. POLICIAL MILITAR.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.  ALEGADA
LEGALIDADE  DOS  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS
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SOBRE  AS  PARCELAS  QUE  COMPÕEM  A
REMUNERAÇÃO DO APELADO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  5º,  PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI  Nº  5.701/2003.
DESCONTO  DA  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
SOBRE  O  TERÇO  DE  FÉRIAS  ATÉ  O  EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2010. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
ATÉ  2010.  PROVIMENTO  PARCIAL.  REMESSA
NECESSÁRIA.  JUROS  DE  MORA  A  PARTIR  DO
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
DESDE  CADA  RETENÇÃO  INDEVIDA  PELO  INPC.
PRECEDENTES  DO  STF.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
OFICIAL  E  DO  APELO.  1.  O  terço  constitucional  de
férias, por força do que dispõe o art. 5.º, Parágrafo Único,
da  Lei  Estadual  n.º  5.701/93  não  se  incorpora  à
remuneração do servidor militar estadual quando de sua
passagem  para  a  inatividade.  2.  'A  orientação  do
Supremo  Tribunal  é  a  de  que  as  contribuições
previdenciárias  não  podem  incidir  em  parcelas
indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do
servidor'  (STF,  AI  712880  AgR/MG,  Primeira  Turma,
Relator  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  julgado  em
26/05/2009,  publicado  no  DJe-113,  divulg,  18/06/2009,
pub. 19/06/2009). 3. Julgados desta Corte têm decidido
ser  indevido  o  desconto  de  contribuição  previdenciária
nas  gratificações  previstas  no  art.  57,  inc.  VII  da  LC
58/2003,  referente  a  atividades  especiais  (TEMP;
POG.PM;  PM  VAR;  EXTR-PM),  a  gratificação  de
insalubridade,  dada  a  natureza  transitória  e  o  caráter
propter laborem e também com relação ao plantão extra
PM por ser um adicional pelo serviço extraordinário.  4.
Considerando que a contribuição previdenciária é espécie
de tributo e tendo em vista o julgamento, pelo STF, dos
Embargos  Declaratórios  opostos  nas  ADIs  n.°  4.357  e
4.425, os juros de mora devem ser computados desde o
trânsito em julgado (Súmula n.° 188/STJ), no percentual
de 1% ao mês, consoante estabelecido em lei específica
estadual (art.  1°,  III  e IV, e art.  2°,  da Lei Estadual n.°
9.242/2010,  c/c  o  art.  161,  §1°,  do  Código  Tributário
Nacional”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00979293620128152001, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 19-04-2016). (grifo nosso). 

Pelo mesmo motivo, considerando o seu caráter não habitual,

revela-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas

extras.

No  que  se  refere  aos  juros  de  mora  e  correção  monetária,

verifica-se que não há que se cogitar em aplicação do índice da caderneta de

poupança, tendo em vista que se trata de restituição de verba previdenciária de
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natureza  tributária,  circunstância  que  conduz  à  aplicabilidade  da  legislação

específica (art. 1°, III e IV, e art. 2° da Lei Estadual n.° 9.242/2010 c/c o art.

161, §1°, do Código Tributário Nacional), e não da Lei nº 9.494/1997. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  ACOLHO  EM  PARTE  A

PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da PBPREV, exclusivamente, quanto ao

pedido de suspensão dos descontos,  extinguindo,  nessa parte,  o  feito  sem

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do novo CPC.

No mais, DOU PROVIMENTO PARCIAL à Remessa Necessária e à Apelação

Cível  interposta  pela  referida  Autarquia,  para,  tão  somente,  alterar  os

consectários legais estabelecidos pelo Juízo a quo, fixando os juros de mora de

1% ao mês, desde o trânsito em julgado, e correção monetária pelo INPC,

desde cada desconto indevido. 

Por  fim,  considerando  que  as  partes  foram  vencedoras  e

vencidas na demanda e, ainda observando a modificação parcial do julgado de

primeiro grau, condeno as partes ao pagamento dos honorários sucumbenciais,

ficando cada litigante obrigado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o

valor da condenação ao causídico da parte contrária, nos termos do art. 85, §§

2º e 14, do novo Código de Processo Civil, observando, quanto à Promovente,

o art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a
Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz
convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto).

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério
Público,  Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível,
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do
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Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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