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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0027510-59.2010.815.2001
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : PBPREV Paraíba Previdência 
ADVOGADO(S) : Renata Franco Feitosa Mayer
EMBARGADO : Ricardo Cardoso Agra de Castro
ADVOGADO : Marcus Túlio Macedo de Lima Campos

PRELIMINARMENTE  -  DIREITO  INTERTEMPORAL  –
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE
1973  –  MARCO  TEMPORAL –  DIA 18  DE  MARÇO  DE
2016  -  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES  DO  NOVO
DIPLOMA  –  TUTELA  JURÍDICA  DAS  SITUAÇÕES
CONSOLIDADAS NO TEMPO -  RECURSO ANALISADO
COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –  ULTRATIVIDADE
EXCEPCIONAL DA LEI REVOGADA. 

O recurso oficial  remetido ao Tribunal antes do dia 18 de
março de 2016, dia de início da vigência do Novo Código de
Processo Civil, deve atender aos ditames do antigo diploma
de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14 e1.046,
todos do  CPC/2015,  além do  art.  6º  da  LINDB e art.  5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS  EM FACE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. 

-  Os  embargos  de  declaração  opostos  contra  decisão
monocrática,  embora  inadmissíveis,  conforme  a  uníssona
jurisprudência  da  Suprema  Corte,  podem ser  convertidos
em  agravo  regimental,  tendo  em  vista  o  princípio  da
fungibilidade recursal.

-  Mostra-se  admissível  a  conversão  dos  presentes
embargos  em  agravo  interno,  quando não  existe erro
grosseiro  nem  tampouco  preclusão  do  prazo,  sendo  tal
entendimento  consequência  de  aplicação  específica  dos
princípios  da  instrumentalidade  das  formas  e  da
fungibilidade.
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AGRAVO  INTERNO  -  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
GAJ  -   GRATIFICAÇÃO  QUE  SÓ  PASSOU  A  SER
INCORPORÁVEL  AOS  VENCIMENTOS  DO  SERVIDOR
APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.923/09 -  VERBA QUE,
ANTES  DAQUELA  NORMA,  POSSUÍA  NATUREZA
PROPTER LABOREM - VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS -
NATUREZA  COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA  -
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO  –  RESTITUIÇÃO  NECESSÁRIA  -
JUROS DE MORA –  CITAÇÃO - INCIDÊNCIA A PARTIR
DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA DO 188/STJ -
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - MOTIVOS
INSUFICIENTES  PARA  REFORMA  DA  DECISÃO –
AGRAVO  QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS  APTOS A
MODIFICAR  A  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O entendimento  esposado na Decisão Monocrática
ora  combatida  diz  respeito  à  impossibilidade  da
incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  as
parcelas remuneratórias não incorporáveis de servidor
militar.

- A inovação trazida pelo art.  557,  §1º-A, do CPC/73
institui a possibilidade de, por decisão monocrática, o
relator dar provimento, entre outras hipóteses, quando
a  Apelação  estiver  em consonância  com súmula  ou
com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  atendendo  aos
princípios da economia e celeridade processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  RECEBER  EM  AGRAVO  INTERNO  E,  NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos  pela PBPREV
Paraíba  Previdência em  face  da  Decisão  Monocrática (fls.  111/115)  que
negou seguimento  à  Remessa Oficial  e  à  Apelação  interposta  por Ricardo
Cardoso Agra de Castro, para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital nos  autos  da   Ação  de
Restituição de Contribuição Previdenciária que, julgou parcialmente procedente
o  pedido,  condenando  a  PBPrev  a “restituir  os  valores  das  contribuições
previdenciárias  descontadas sobre a GAJ anteriormente  ao dia  13.10.2009,
não alcançadas pela prescrição”.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Da decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração
para fins de prequestionamento, ressaltando que o acórdão está em confronto
com  a  legislação  de  regência  –  Lei  n.º  12.668/12  –  que  excluiu  a
obrigatoriedade do recolhimento de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias.

Aduz, ainda, que embora a alteração da legislação previdenciária
tenha ocorrido apenas em 2012, como não foi reconhecida a ilegalidade dos
descontos  praticados  anteriormente  ao  exercício  de  2010,  descabido  o
acolhimento  da  restituição  de  tais  períodos  face  aos  efeitos  ex-nunc  da
sobredita norma previdenciária (fls. 111/115).

Contrarrazões  aos  embargos  apresentadas  às  fls.  120/122,
postulando pela manutenção da decisão embargada.

Preliminar de Direito Intertemporal:

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº 5.869/73, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada em cartório
no dia 22.02.2016 e os embargos foram interpostos em 26.02.2016.

Por tal razão, tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide
do regramento anterior  e  mesmo que esta decisão seja proferida na vigência
da  Lei  nº  13.105/20151,  impõe-se  a  aplicação  das  disposições  de  direito
intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 1.046, bem como, os axiomas
constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal. 

Sendo assim, passo à apreciação do presente recurso à luz do
CPC/73.

VOTO

De  início,  saliento  que,  muito  embora  o  embargante  tenha
pleiteado  a análise pela Egrégia Câmara Cível  das razões do seu recurso,
opondo  embargos  declaratórios,  o  recurso  de  Agravo  Interno  é  que  tem a
finalidade de levar ao órgão colegiado eventual inconformismo da parte com
decisão  exarada  monocraticamente  pelo  relator,  independentemente  da
existência de omissão, obscuridade ou contradição, com base no § 1º do art.
557 do Código de Processo Civil/73, veja-se:

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
3



Embargos de Declaração nº 0027510-59.2010.815.2001

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal  Superior.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.756,  de
17.12.1998)
§1º-A (omissis)
§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao
órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não
houver  retratação,  o  relator  apresentará  o  processo  em
mesa,  proferindo  voto;  provido  o  agravo,  o  recurso  terá
seguimento. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)

Na  espécie,  mostra-se  admissível  a  conversão  dos  presentes
embargos em agravo interno, quando não existe erro grosseiro nem tampouco
preclusão  do  prazo,  sendo  tal  entendimento  consequência  de  aplicação
específica dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

Feito esse registro, trago à colação a propósito, o entendimento
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

Embargos  de  declaração  no  recurso  extraordinário.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Tributário.  Imunidade.  Artigo  149,  §  2º,  I,  da  CF/88.  Não
abrangência da CSLL e da CPMF. Atualização monetária e
compensação  de  créditos  tributários.  Necessidade  de
reexame de legislação infraconstitucional.  1.  Os embargos
de declaração opostos contra decisão monocrática, embora
inadmissíveis,  conforme  a  uníssona  jurisprudência  da
Suprema  Corte,  podem  ser  convertidos  em  agravo
regimental,  tendo  em  vista  o  princípio  da  fungibilidade
recursal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal já assentou que
a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação de
que  trata  o  inciso  I  do  §  2º  do  art.  149  da  Constituição,
introduzido pela EC 33/2001, não abrange a CSLL nem a
CPMF.  3.  As  questões  referentes  à  atualização  e  à
compensação  administrativa  dos  créditos,  sem  qualquer
limitação,  pressupõem  a  análise  de  legislação
infraconstitucional,  atingindo  apenas  de  maneira  reflexa  a
Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido. 2

Assim, face o exposto, recebo os embargos declaratórios como
agravo interno e passo a sua análise.

A princípio, esclareço a legitimidade da aplicação do art. 557, do
CPC/73 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido objeto de
análise reiterada por esta Corte e dos Tribunais Superiores.

2 [RE  579961  ED,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  03/02/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015]

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Além disso, é possível o julgamento monocrático do recurso, com
esteio no artigo 557 do CPC/73, ao se embasar decisão em precedente do
Tribunal sobre a matéria debatida, pois o fato de haver precedentes sobre a
questão controvertida, de igual raciocínio, já se mostra bastante para ilustrar o
posicionamento sobre o assunto, especialmente quando não existem na Corte,
julgados em sentido diverso, nem a parte aponta acórdão dissidente em apoio
da alegação de não ser dominante a jurisprudência a respeito.

Tratando especificamente do tema, o entendimento esposado na
Decisão Monocrática ora combatida diz respeito à impossibilidade da incidência
de contribuição previdenciária  nas parcelas não incorporáveis ao salário  do
servidor, conforme observado no julgamento.

A  título  de  esclarecimento,  colaciono  julgados  extraídos  nas
Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  POLICIAL  CIVIL.
DESCONTO  RELATIVO  A  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOMENTE  SOBRE  VERBAS
HABITUAIS  COM  CARÁTER  REMUNERATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE  TERÇO  DE  FÉRIAS.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DO  STF  E  TJPB.  ART.
557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. - A orientação dos Tribunais Superiores e desta
Egrégia  Corte  pende  no  sentido  de  que  as  contribuições
previdenciárias  não  podem  incidir  sobre  parcelas
indenizatórias  ou  que  não  incorporem  a  remuneração  do
servidor.  -  Constatando-se  o  desconto  previdenciário
indevido das verbas percebidas a título de terço de férias,
imperiosa  se  faz  a  repetição  do  indébito,  porquanto  tais
valores não integram o benefício do contribuinte, afrontando
o princípio  da  contributividade  consagrado  no  sistema de
previdência pátrio.  -  Prescreve o art.  557,  caput,  do CPC
que o Relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com  jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal  ou de Tribunal  Superior,
dispensando que o recurso seja julgado no colegiado.3

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  DESCONTOS
PREVIDÊNCIÁRIOS.  GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE
TRABALHO.  GANHOS  NÃO  HABITUAIS.  NÃO
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.
-O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  entendimento
majoritário  no  sentido  de  que  apenas  as  verbas  que
integram a remuneração do cargo efetivo são passíveis de

3 (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  01240657020128152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 12-11-2015)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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incorporação  aos  proventos  de  aposentadoria.  Via  de
consequência,  somente  aquelas  parcelas  devem  ser
consideradas  para  fins  de  incidência  de  contribuição
previdenciária.  Isso  se  justifica  pelo  fato  de  existir  certo
encadeamento  proporcional  entre  os  descontos  e  os
benefícios,  inferindo-se  não  haver  possibilidade  de
abatimento  sobre  verbas  que  não  integrariam,
posteriormente, os referidos proventos.4

Acrescento, ainda, que o  STJ tem se manifestado no sentido de
ser  possível  a  aplicação do art.  557 do CPC/73 quando o  relator  segue a
orientação dominante de seu órgão colegiado, porquanto esta postura privilegia
os princípios da celeridade e economia processuais. Veja-se o julgado extraído
do Informativo Jurisprudencial nº 539, de 15 de maio de 2014:

Não há ofensa ao art. 557 do CPC quando o Relator nega
seguimento a recurso com base em orientação reiterada e
uniforme do órgão colegiado que integra, ainda que sobre o
tema não existam precedentes de outro órgão colegiado –
do  mesmo  Tribunal  –  igualmente  competente  para  o
julgamento da questão recorrida. De fato, o art. 557 do CPC
concede autorização para que o Relator negue seguimento
a  recurso  cuja  pretensão  confronte  com  a  jurisprudência
dominante  do respectivo  Tribunal,  do  STF ou de Tribunal
Superior. Nesse contexto, a configuração de jurisprudência
dominante prescinde de que todos os órgãos competentes
em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito
do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios
da economia processual e da razoável duração do processo
e tem por  finalidade  a  celeridade  na  solução dos litígios.
Assim,  se  o  Relator  conhece  orientação  de  seu  órgão
colegiado,  desnecessário  submeter-lhe,  sempre  e
reiteradamente,  a  mesma  controvérsia.   (AgRg  no  REsp
1.423.160-RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em
27/3/2014.)

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual os trago ao crivo deste órgão colegiado, nos seguintes termos:

“[...]

[...]Considerando-se que o pedido de restituição formulado
pelo  promovente  está  consubstanciado  na  alegada
impossibilidade de desconto previdenciário sobre verba
não incorporável aos vencimentos do servidor,  não há
que se falar nos efeitos advindos após a vigência da Lei nº
8.923/2009,  legislação  que,  além de  atribuir  caráter  geral

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00086170520128150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 22-09-2015)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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(paga  a  todos  os  efetivos)  à  GAJ,  também  previu
expressamente  sua  incorporação  ao  vencimento  dos
servidores.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal,  “somente as parcelas que podem ser
incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria  podem  sofrer  a  incidência  da
contribuição previdenciária”.5  

É  bem  verdade  que  esse  posicionamento  do  Pretório
Excelso firmou-se a partir de sessão plenária realizada no
dia 18 de dezembro de 2002, portanto, antes do advento da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, quando o art. 40 da
Constituição Federal ainda possuía a redação dada Emenda
nº 20, de 1998, conforme registrou o Ministro Eros Grau, no
AI nº 603.537-7 DF:

“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 nº20/98, fixou
como base de  cálculo  dos  proventos  de aposentadoria  a
remuneração do servidor do cargo efetivo.” 

À época da vigência da EC nº 20/98, o art. 40, CF, dispunha
ser  assegurado  aos  servidores  efetivos  “regime  de
previdência  de  caráter  contributivo”,  regime  que  se
caracterizava pela  relação  “custo/benefício”,  por  meio  da
qual o servidor só deveria contribuir  na proporção do que
pudesse auferir.

É cediço que, com o advento da EC nº 41/2003, o art. 40,
CF, passou a prever, para os servidores efetivos,  “regime
de  previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário”,
alterando,  pois,  o  sistema previdenciário,  que,  a  partir  de
então,  tem  como  característica  a  solidariedade,
desaparecendo  a  interpretação  restritiva  do
“custo/benefício”, para que o servidor passe a contribuir não
só para aquilo que pode usufruir, mas para o financiamento
do  sistema  como  um  todo,  o  que,  em  tese,  permitiria  a
incidência  de  contribuição  previdenciária  também  sobre
verbas não incorporáveis para fins de sua aposentadoria.

Ocorre  que,  apesar  dessa  mudança  no  sistema
previdenciário,  o  STF continua aplicando a  concepção  de
que, “somente as parcelas que podem ser incorporadas

5  AI 710361 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-
2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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à remuneração do servidor para fins de aposentadoria
podem  sofrer  a  incidência  da  contribuição
previdenciária”.6    

Logo,  a  decisão  combatida  está  devidamente  fundamentada,
inclusive  com a  indicação  de  julgados  que  ressaltam a  impossibilidade  da
incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias não
incorporáveis do servidor público civil estadual.

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/1 

6  AI 710361 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-
2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14 PP-02930.
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