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 REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO.  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  EDILIDADE.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO. INCIDÊNCIA DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO 
SOMENTE  SOBRE  AS  VERBAS  HABITUAIS  COM 
CARÁTER  REMUNERATÓRIO.  REPETIÇÃO  DEVIDA, 
RESPEITADA  A  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  1/3  DE 
FÉRIAS.  DESCONTO  QUE  NÃO  INCIDIU  A  PARTIR  DE 
2009.  RUBRICAS  QUE  NÃO  INTEGRAM  O 
CONTRACHEQUE. REFORMA DA SENTENÇA.  JUROS DE 
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART.  161,  §  1º,  CTN, E 
SÚMULA  162,  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
REMESSA NECESSÁRIA, DA APELAÇÃO DA PBREV E DO 
ESTADO.

-  “Detém  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da 
demanda  aquele  que  tem  poderes  e  atribuições  para 
possibilitar o cumprimento do comando debatido nos autos, 
no  que  se  refere  a  cessação  de  desconto  previdenciário, 
principalmente quando se  tratar  de servidor  em atividade.” 
Por outro lado, no que concerne à devolução de valores,  tal 
competência é somente do ente responsável pelo sistema de 
previdência social dos servidores públicos do Estado, in casu, 
da PBPREV. 

- 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.

- Tendo as gratificações prescritas nos artigos 57 e seguintes da 
Lei  Complementar  Estadual  n.  58/2003  um  caráter  propter  
laborem  e temporário, não há que se falar na incidência de 
descontos previdenciários relativos a tais verbas, nos termos 
dos incisos do artigo 4º, §1º, da Lei n. 10.887/04.

- Consoante entendimento jurisprudencial do STJ,  “Os juros 
de  mora  relativos  à  restituição  de  indébito  decorrente  de 
contribuição previdenciária têm natureza tributária, pelo que 
são devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, 1º, do 
CTN,  não  se  aplicando  o  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/1997, 
acrescentado  pela  MP  n.  2.180-35/2001.  Precedente:  REsp 
1.111.189/SP, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 26.5.2009, 
submetido ao rito dos recursos repetitivos”1.

-  Com  relação  à  correção  monetária,  emerge  que  a  mesma 
deverá  incidir  a  partir  dos  recolhimentos,  aplicando-se  o 
percentual equivalente ao  incidente sobre débitos tributários 
pagos com atraso, em atenção ao princípio da isonomia.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no 
mérito,  dar  provimento  parcial  aos  recursos,  integrando  a  decisão  a  súmula  de 
julgamento de fl. 136.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  oficial  e  de  apelos  interpostos, 
respectivamente, pelo Estado da Paraíba e pela PBPREV – Paraíba Previdência contra 
sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital  nos  autos  da  ação  de  repetição  de  indébito,  proposta  por  José  Osma 
Fernandes em face dos ora recorrentes.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo,  Exmo. 
Gutemberg Cardoso Pereira, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a 
fim de condenar a PBPREV e a Edilidade à suspensão e à repetição dos descontos 
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 STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011



incidentes a título de gratificações do art. 57, VII, Lei 58/03 (POG. PM, EXTR. PM, 
EXT. PRESS., PM VAR, PRESS. PM, COI. PM, PQG. PM, OP. VTR, GPE. PM, GPB. 
PM,  GMB.  PM,  GMG.  PM),  gratificação  de  função,  gratificação  de  atividades 
especiais – Temporária, gratificação especial operacional, gratificação de magistério, 
gratificação  de  insalubridade,  auxílio-alimentação,  etapa  alimentação  pessoal 
destacado,  plantão  extra  PM,  bolsa  desempenho  e  terço  de  férias,  respeitado  o 
quinquênio anterior à propositura da demanda e acrescidos de correção monetária e 
juros de mora,  nos termos do art.  1º-F da Lei  n.  9.494/97.  Ato contínuo,  fixou os 
honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser 
pago.

Inconformado,  recorre  o  Estado  da  Paraíba  aduzindo,  em 
preliminar,  sua  ilegitimidade  passiva,  uma  vez  que  não  pode  ser  condenado  a 
devolver  contribuições  previdenciárias  pertencentes  à  PB-PREV  –  Paraíba 
Previdência.  No mérito,  destaca que,  com exceção do terço de férias  e do auxílio 
alimentação,  a  decisão  recorrida merece reforma,  ao  defender a regularidade dos 
descontos previdenciários recaídos sobre as demais rubricas. 

A  PB-PREV,  por  sua  vez,  argumenta  a  regularidade  dos 
descontos  realizados,  dado  que  efetuados  em  consonância  com  a  solidariedade 
contributiva e com a regra da aplicação da média aritmética simples das maiores 
remunerações  (art.  1º,  da  Lei  n.  10.887/2004),  as  quais  integram,  inclusive,  as 
gratificações  questionadas,  dado  o  cunho  remuneratório  e  habitual  de  tais 
acréscimos.

 
Intimado,  o  apelado  promovente  apresentou  contrarrazões, 

pugnando pelo desprovimento dos recursos (fls. 110/121). 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório. 

VOTO EM CONJUNTO A REMESSA E OS APELOS

A princípio, fundamental adiantar que conheço da Remessa e 
dos Apelos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, os quais passo a 
analisar em conjunto, em vista da similitude dos fatos discutidos nos mesmos.

Adentrando-se  no  exame  das  peculiaridades  envolvidas  na 
casuística, vislumbra-se que o promovente aforou a presente demanda objetivando a 
declaração de inexigibilidade dos descontos previdenciários realizados sobre várias 
rubricas  que  compõem  sua  remuneração,  assim  como,  a  devolução  do  que  foi 
indevidamente recolhido.



Antes  do  exame  do  mérito,  porém,  necessário  enfrentar  a 
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Estado da Paraíba. 

A esse respeito,  oportuno destacar que adotei, anteriormente, 
pensamento híbrido, eis que reconhecia a legitimidade da Edilidade para figurar no 
polo passivo da demanda somente quanto à obrigação de fazer, consubstanciada na 
abstenção dos descontos, pensamento que ainda mantenho. E, naquilo que se refere à 
obrigação de pagar o período retroativo,  entendia que a responsabilidade caberia 
unicamente ao ente previdenciário, ante sua autonomia administrativo-financeira.

Todavia,  no  julgamento  do  Incidente  de  Uniformização  nº 
2000730-32.2013.815.0000, o Pleno desta Corte editou a súmula nº 48, assim vazada:

“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”. 

Neste  norte,  considerando  o  entendimento  uniformizado 
pelo colegiado desta  Corte,  tratando-se de ação em que se pede a devolução 
do  indébito  tributário  e  a  suspensão  dos  descontos,  passo  a  reformar  meu 
posicionamento, vertendo no sentido de que tanto o ente estatal como o órgão 
previdenciário  são  legítimos  para  figurarem  no  polo  passivo  da  ação,  razão 
pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba.

No  mérito,  passo  à  análise  da  incidência  de  contribuição 
previdenciária com relação às gratificações apontadas na inicial e cujo recebimento 
foi devidamente comprovado nos autos,  através das fichas funcionais pessoais do 
autor  (fls.  15/25),  quais  sejam:  a)  Gratificações  do  art.  57,  VII,  da  Lei  nº  58/03 
(POG.PM; EXTR.PM; EXT. PRES; PM.VAR; OP. VTR; GPE.PM);  b) 1/3 de Férias;  c) 
gratificação  de  atividades  especiais  –  Temporária;  d) gratificação  especial 
operacional; e) gratificação de insalubridade; f) etapa alimentação pessoal destacado; 
g) plantão extra PM.

Explicitado  o  pedido,  passo  à  análise  da  incidência  de 
contribuição previdenciária com relação às rubricas apontadas.

No tocante às verbas recebidas sob a rubrica do art. 57, VII, da 
Lei Complementar Estadual nº 58/2003, entendo que estas não possuem o devido 
caráter remuneratório e habitual, pois decorrem de atividades especiais, como bem 
destaca o mencionado dispositivo, vejamos:



“Art. 57 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta 
Lei  e  das  estabelecidas  em  lei  específica,  poderão  ser 
deferidos aos servidores:
[…];
VII – gratificação de atividades especiais; 
[…].”

Mais adiante, a mesma Lei Complementar destaca:

“Art.  67  –  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.”

Na verdade, tais parcelas possuem o chamado “caráter  propter  
laborem”,  ou seja,  decorrem do desempenho de  atividades  especiais,  estranhas  às 
atribuições  normais  do  cargo.  Logo,  nesse  caso,  não  é  possível  o  desconto 
previdenciário,  diante  da  ausência  de  habitualidade  e  do  caráter  remuneratório, 
conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“As  gratificações  propter  laborem são  concedidas  aos 
servidores  públicos  quando  estes  estiverem  desempenhado 
uma determinada atividade especial A parcela remuneratória 
referente a tais gratificações não pode ser considerada como 
parte  integrante  dos  vencimentos  dos  servidores  públicos 
[…].”2    

“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/
C  COBRANÇA  -  INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE  FÉRIAS,  E  GRATIFICAÇÕES  PROPTER  LABOREM-
IMPOSSIBILIDADE  -  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
- Tributário. Imposto de renda sobre a parcela do adicional de 
férias. Impossibilidade. Agravo Improvido. 1- A orientação do 
Tribunal é no sentido de que as contribuições previdenciárias 
não  podem  incidir  em  parcelas  indenizatórias  ou  que  não 
incorporem a remuneração do servidor. (STF - AI 712880 AgR/
MG  -  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski  -  Primeira  Turma  - 
26/05/2009)”3

2 TJPB - AC 20020090147923001 – Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque - 2ª C. Civel – j. 23/03/2010 
3 TJPB – AC  20020080339308001 – Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides - 3ª C. Cível – j. 25/08/2009



No  tocante  ao  terço  de  férias,  não  há  dúvidas  quanto  à 
ilegalidade dos descontos. Sobre esse tema, o STF já pacificou o entendimento de que 
não é cabível a citado desconto previdenciário, verbis:

“TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS. 
INCIDÊNCIA  SOBRE  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE 
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A 
orientação do Tribunal é no sentido de que as contribuições 
previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias 
ou que não incorporem a remuneração do servidor. II - Agravo 
regimental improvido.” 

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 
sentido  de  que  somente  as  parcelas  que  podem  ser 
incorporadas  à  remuneração  do  servidor  para  fins  de 
aposentadoria  podem  sofrer  a  incidência  da  contribuição 
previdenciária.” 

O  STJ,  embora  tenha  se  posicionado  pela  possibilidade  do 
desconto, realinhou a sua jurisprudência para acompanhar o STF, vejamos:

“O STJ,  após  o  julgamento  da  Pet  7.296/DF,  realinhou  sua 
jurisprudência para acompanhar o STF pela não-incidência de 
contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  constitucional  de 
férias. Precedentes.” 

“A Primeira Seção, revendo posicionamento anterior, firmou 
entendimento  pela  não-incidência  da  Contribuição 
Previdenciária sobre o terço constitucional de férias,  dada a 
natureza indenizatória dessa verba.” 

Entretanto,  observa-se  que  as  contribuições  previdenciárias 
sobre o terço de férias, no caso do autor, somente incidiu até o exercício de 2008, não 
havendo descontos no período posterior.  Desta forma,  a  devolução somente deve 
ocorrer no período pretérito, respeitada a prescrição quinquenal.

Com relação à verba sob a rubrica de Gratificação de Atividades 
Especiais - TEMP e Gratificação Especial Operacional, pela própria denominação que 
as conduz, constata-se também ser  propter laborem, não sendo possível, portanto, a 
incidência na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Quanto à gratificação de insalubridade, extrai-se do art. 23 da 
Lei nº 5.701/934 c/c o art. 57, XI, da LC nº 58/035, que ela detém caráter transitório, não 

4 Art.  23  –  As  Gratificações  previstas  no  artigo  197  da  Lei  Complementar  nº  39,  de  26.12.85,  no  que  couberem,  serão 
extensivas aos servidores militares estaduais.

5 Art.  57 – Além do vencimento e das vantagens previstas  nesta Lei  e das estabelecidas em lei  específica,  poderão ser 



sendo incorporável aos proventos de inatividade. Nesse sentido:

“Não  incide  contribuição  previdenciária  com  relação  ao 
adicional de insalubridade; uma vez que, nos termos do art. 23 
da Lei n 5.701/93 c/c o art. 57, X!, da LC n° 58/03, tem caráter 
transitório,  não  sendo  incorporável  aos  proventos  de 
aposentadoria.” (TJPB  –  Processo:  20020110462021001  - 
Relatora:  Juíza  Convocada  Vanda Elizabeth  Marinho  -  Órgão 
Julgador: 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 12/04/2012) .

Por sua vez, a Etapa Alimentação Pessoal Destacado é regulada 
pelo art. 24 da Lei n.º 5.701/93, e de acordo com o § 5.º daquele dispositivo legal não 
se incorpora à remuneração para nenhum efeito, e sobre ela não incidirá qualquer 
vantagem pecuniária nem desconto. 

No que diz respeito ao Plantão Extra PM-MP 155/10, conclui-se 
que se trata de uma vantagem de caráter transitório (somente é paga em razão da 
realização do plantão extraordinário), não incorporável, portanto, aos proventos de 
inatividade,  pelo  que  também  sobre  ela  não  devem  incidir  as  deduções  ora 
analisadas.

Por fim,  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 da sentença, na razão de 1% (um por cento) ao mês, 
conforme se pode ver nos precedentes abaixo:

“Os  juros  de  mora  relativos  à  restituição  de  indébito 
decorrente  de  contribuição  previdenciária  têm  natureza 
tributária,  pelo  que  são  devidos  à  razão  de  1%  ao  mês, 
segundo o art. 161, 1º, do CTN, não se aplicando o art. 1º-F da 
Lei  n.  9.494/1997,  acrescentado  pela  MP  n.  2.180-35/2001. 
Precedente:  REsp  1.111.189/SP,  Ministro  Teori  Albino 
Zavascki,  DJe  de  26.5.2009,  submetido  ao  rito  dos  recursos 
repetitivos.”6

“[…] Nos termos do art.  167,  parágrafo único do CTN e da 
Súmula  188/STJ,  'Os  juros  moratórios,  na  repetição  do 
indébito  tributário,  são  devidos  a  partir  do  trânsito  em 
julgado da  sentença'.  Tal  regime é  aplicável  à  repetição  de 
indébito de contribuições previdenciárias,  que também têm 
natureza  tributária"  (REsp  1.086.935/SP,  Rel.  Min.  Teori 

deferidos aos servidores: […] XI – gratificação adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
6STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011



Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.11.2008, DJe 
24.11.2008 - submetido à sistemática dos recursos repetitivos: 
art. 543-C do CPC)”.7

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 162 do STJ.8

Ante o exposto,  rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 
do Estado da Paraíba. No mérito,  dou provimento parcial à remessa e aos apelos, 
para  adequar  os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária  aos  termos  acima 
denotados, afastar a condenação relativa aos descontos do 1/3 de férias a partir 
do  exercício  de  2009  e  decotar  da  decisão  recorrida  as  rubricas  que  não 
integram  o  contracheque,  limitando  a  condenação  as  seguintes  verbas: 
gratificações do art.  57,  VII,  da Lei nº 58/03 (POG.PM; EXTR.PM; EXT. PRES; 
PM.VAR; OP. VTR; GPE.PM); 1/3 de Férias; gratificação de atividades especiais 
– Temporária; gratificação especial operacional; gratificação de insalubridade; 
etapa alimentação pessoal destacado; plantão extra PM.

Por fim, considerando que o autor decai de parte dos pedidos, 
resta  configurada  a  sucumbência  recíproca,  em  razão  do  que  rateio  os  ônus  na 
proporção de 50% (cinquenta por cento) para os polos autor e réu, fixando, ainda, os 
honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser apurada em 
liquidação, com a ressalva do art. 98,  §3º, do CPC em proveito do promovente.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no 
mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva. 
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Juiz 
Convocado Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida (com jurisdição  plena para substituir  o 
Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e  o Exmo. Juiz Convocado Dr. 
Marcos William de Oliveira (para composição do quorum).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
7STJ - AgRg AREsp 326.746/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,  2ª TURMA, 13/08/2013.
8 Súm.  nº  162.  Na  repetição  de  indébito  tributário,  a  correção  monetária  incide  a  partir  do  pagamento 

indevido.



Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator 


