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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 apelo interposto 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.

REMESSA  OFICIAL   E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO  –  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO  –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ –  ALEGAÇÃO   AFASTADA -
MÉRITO  – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO
–  DEVOLUÇÃO  DOS  DESCONTOS  –   SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS  MUNICIPAIS –  VERBAS  NÃO  INCORPORÁVEIS  AOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NATUREZA TRANSITÓRIA  –
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  IRRESIGNAÇÃO –  DISCUSSÃO
ACERCA DOS VALORES EXECUTADOS –  MATÉRIA DESCABIDA
NESSA FASE DE CONHECIMENTO  -  SENTENÇA ESCORREITA –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
ADEQUAÇÃO  DA SENTENÇA  NESSE  PONTO  –  SEGUIMENTO
NEGADO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO VOLUNTÁRIO
NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT DO CPC/73.
 
-  Dada  a  natureza  transitória  e  não  integrar  a  base  de  cálculo  na

1



Remessa Oficial e Apelação Cível nº  0002242-84.2010.815.0131

aposentadoria do servidor é indevido o desconto de contribuição
previdenciária em torno de verba de caráter transitório.

-  Qualquer matéria relativa à execução deve ser tratada na fase
de cumprimento de sentença, momento oportuno à apresentação
de  planilhas  e  apuração  do  quantum  devido  a  cada  um  dos
autores.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Oficial e de Apelação Cível interposta pelo
IPAM  –  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  Social  Municipal  de
Cajazeiras – PB contra sentença (fls. 80/82) proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos autos da Ação de Repetição de
Indébito  ajuizada  por Joelma Maria  Gonçalves  Rolim  da  Silva  e  outros,
contra o apelante e o Município de Cajazeiras  julgou procedente o pedido
para suspender a cobrança da contribuição previdenciária  sobre o terço de
férias  dos  promoventes  bem  como  para  restituir  os  valores  indevidamente
recolhidos,  a partir  de 2006,  inclusive os que foram efetuados no curso da
presente  demanda.  Determinou,  ainda,  a  incidência  de  juros  de  mora  e
correção na forma da lei. Por fim, condenou os promovidos ao pagamento de
honorários  advocatícios  fixados  em 20%(vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação. Dispensou o pagamento das custas.

Nas razões recursais  o  IPAM – Instituto de  Previdência  e
Assistência Social Municipal de Cajazeiras – PB suscitou a  prejudicial de
prescrição de fundo de direito. No mérito, alega que, na fase de execução, os
valores  descontados  deverão  obedecer  rigorosamente  ao  quantum
efetivamente recolhido no percentual de 11%(onze por cento), correspondente
à alíquota previdenciária incidente sobre o adicional de 1/3 de férias. E, por fim,
reitera a ocorrência da prescrição quinquenal bem como que a execução do
julgado obedeça rigorosamente aos parâmetros fixados na planilha de valores,
além da  redução  dos  honorários  advocatícios  ao  patamar  de  10%(dez  por
cento) sobre o valor da condenação (fls. 80/82).

Nas contrarrazões  recursais  (fls. 119/120),  os apelados/autores
pugnaram pelo desprovimento do recurso, dada a ilegalidade dos descontos
previdenciários. 

A  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  127/128)  opinou  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória.

É o relatório.

Decido.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Preliminar de Direito Intertemporal:

Anoto  que o  caso  dos  autos  é  de  Remessa  Necessária  e
Apelação Cível contra a sentença publicada em cartório no dia  13.07.2012 e
interposta antes do dia 18 de março de 2016, dia de início da vigência do Novo
Código de Processo Civil1, aplicando-se o 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. 

O  STJ  já  teve  oportunidade  de  discorrer  sobre  o  tema,
afirmando que,  “em observância ao princípio  tempus regit  actum, o recurso
será  regido  pela  norma  em  vigor  ao  tempo  da  publicação  da  decisão
impugnada.”2 

Ainda,  em  recente  decisão  monocrática,  publicada  em
22/03/2016, o Ministro Mauro Campbell Marques, aduziu que “preliminarmente,
afasto a incidência da regra do art. 1.024, § 3°,  do  CPC/2015, considerando
que  os  presentes  aclaratórios  voltam-se  contra  decisão  publicada  em
momento anterior  ao início da vigência do Novel  Codex, o que deu-se
apenas em 18/03/2016, de modo que incidem as regras de admissibilidade
e julgamento vigentes ao tempo da publicação da decisão ora atacada,
isto é, aquelas previstas no CPC/1973, que não possuía previsão expressa
acerca  da  necessidade  de  intimação  do  agravante  para  complementar  as
razões recursais na hipótese do órgão julgador conhecesse dos aclaratórios
como agravo interno.”

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

Da prejudicial de prescrição:

Nos  termos  postos  nos  autos,  aduz  o apelante  que  a
pretensão  material  não  se encontra prescrita, à luz do art.  1º do Decreto nº
20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ. 

Tal arguição merece guarida.

Com  efeito,  em  se  tratando  de  descontos  de  contribuições
previdenciárias sobre os adicionais de férias, que se renovaram ano a ano, ou
seja,  todas  as  vezes  em que  ocorreu  o  desconto  indevido  reputado  pelos
autores, incide a hipótese disposta no enunciado da Súmula 85 do STJ:

Súmula  85:  Nas  relações  jurídicas  de  trato

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.

2  EDcl nos EREsp 1313870/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 1.7.2013. 

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure
como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge
apenas  as  prestações  vencidas  antes  do
quinquênio anterior à propositura da ação.    

Portanto,  por  se  tratar  de  relação  de  trato  sucessivo,  a
prescrição só atingiu as parcelas relativas ao período quinquenal anterior ao
ajuizamento da ação.

Por tais razões,  rejeito a alegação de prescrição do fundo de
direito.   

Mérito.

Inicialmente,  verifico  que  a  condenação  imposta  pelo
magistrado singular amolda-se à situação prevista na Súmula 490 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça3, referente às sentenças ilíquidas em desfavor da
Fazenda Pública.

Dessa forma, apreciarei a matéria também por força do Reexame
Necessário, no esteio do entendimento sufragado pelo STJ na sistemática do
art. 543-C do CPC/73:

1.  É obrigatório  o  reexame da sentença ilíquida proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e as respectivas autarquias e fundações de direito público
(Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º).4

Conheço  da  Remessa  e  do  Apelo,  porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade, os quais passo a analisar em conjunto, em vista
da similitude das fatos aqui discutidos.

Antes  de  apreciar  a  apelação  e  a  remessa  oficial,  faço  as
seguintes considerações sobre os regimes de contribuição previdenciária:

É  sabido  nos  termos  do  art.  40  da  CF,  é  assegurado  aos
servidores  públicos  titulares  de  cargos  efetivos  da  administração  direta  e
indireta o regime próprio de previdência de caráter solidário e contributivo, ou
seja, a ser mantido por meio de recolhimento de contribuição. 

Também que os proventos de aposentadoria e as pensões, no
momento  de  sua  concessão,  não  poderão  ultrapassar  a  remuneração  do
servidor,  sendo  que  o  cálculo  deverá  observar  as  remunerações  utilizadas
como  base  para  as  contribuições  do  servidor  aos  regimes  de  previdência

3 Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

4 (REsp 1101727 PR, Rel.  Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL,  julgado em 04/11/2009,  DJe
03/12/2009)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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previstas no artigo 40 e o art. 201, da Constituição Federal, na forma da lei. 

Dispõe o caput do artigo 40 da Constituição Federal: 

"Art.  40.  Aos  servidores  titulares  de  cargos  efetivos  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é  assegurado  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 e o
disposto neste artigo." 

No que diz respeito ao cálculo da contribuição previdenciária, ora
debatida,  o  artigo 201 da Constituição Federal,  em seu §11,  estabelece de
forma clara: 

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral,  de  caráter  contributivo  e  de  filiação  obrigatória,  observados  critérios  que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

(...)
§  11.  Os  ganhos  habituais  do  empregado,  a  qualquer  título,  serão

incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição  previdenciária  e  consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei". 

Infere-se do dispositivo acima, aplicável ao caso em comento por
autorização do §º11, do artigo 40 da Constituição Federal, que  as parcelas
que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária podem
ser objeto de regulamentação do ente público, de cujo quadro funcional o
servidor faz parte. 

Conforme dispõem os §§ 2º e 3º, do referido artigo, os proventos
de aposentadoria e as pensões, no momento de sua concessão, não poderão
ultrapassar a remuneração do servidor, sendo que o cálculo deverá observar as
remunerações  utilizadas  como  base  para  as  contribuições  do  servidor  aos
regimes de previdência previstas no artigo 40 e o art.  201, da Constituição
Federal, na forma da lei. 

Com base em tais preceitos, principalmente, no disposto no §3º,
do artigo 40 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
firmou  entendimento,  no  sentido  de  que  a  contribuição  previdenciária  do
servidor público não pode incidir sobre as parcelas não computadas no cálculo
dos benefícios de aposentadoria. 

Isto é dizer: "Somente as parcelas incorporáveis ao salário do
servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.5"

Nessa linha de raciocínio, para se definir sobre quais parcelas da
remuneração incide a contribuição previdenciária, deve se verificar se aquelas
incorporam ou não a remuneração, o que é o caso do terço de férias sob o qual

5 STF, RE- Ag R389903/DF, Relator Ministro Eros Grau, 21/02/2006

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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incidiu a contribuição imposta pelo apelante.

Nesse sentir, eis os julgados deste Tribunal de Justiça:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  DESCONTO  RELATIVO  A
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOMENTE  SOBRE
VERBAS HABITUAIS COM CARÁTER REMUNERATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE GRATIFICAÇÕES PROPTER LABOREM.  JUROS
DE MORA E CORREÇÃO.  ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E DO APELO. - 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.  -  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. - 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.  - Quanto à correção monetária, a Jurisprudência já
consolidou  que  deverá  incidir  a  partir  dos  recolhimentos,
aplicando-se  percentual  equivalente  ao  incidente  sobre
débitos  tributários  pagos  com  atraso,  em  atenção  ao
princípio da isonomia.6

APELAÇÕES CÍVEIS  E  REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO
DE  RESTITUIÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  INDÉBITO
PREVIDENCIÁRIO.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS
INDEVIDOS.  TERÇO  DE  FÉRIAS,  INSALUBRIDADE  E
DEMAIS GRATIFICAÇÕES. PROVIMENTO DA REMESSA
NECESSÁRIA  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -
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  virtude  do
exercício de cargo em comissão ou de função comissionada
ou  gratificada  e  abono  de  permanência.  Precedentes  do
STJ. 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

6(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002638220168150000, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 31-05-2016)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
6



Remessa Oficial e Apelação Cível nº  0002242-84.2010.815.0131

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.7

 AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ¿ AÇÃO DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO
¿ DESCONTOS INCIDENTES SOBRE TERÇO DE FÉRIAS
¿  NÃO  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  ¿  DESCONTO  INDEVIDO
¿  PRECEDENTES DO  STF  E  DO  STJ  ¿  ¿  JUROS  DE
MORA ¿  ART.  1º-  F  DA LEI  9.494/97  ¿CADERNETA DE
POUPANÇA  ¿  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  IPCA
¿  ENTENDIMENTO  DO  STJ  SOBRE  A
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI
11.960/09 DECLARADA PELO STF ¿ REFORMA PARCIAL
DA  SENTENÇA  ¿  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO
INTERNO.  ¿  No  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência Pet 7.296/PE, da relatoria da Ministra Eliana
Calmon,  a  Primeira  Seção  desta  Corte,  após  acolher  o
pedido formulado pela União, manteve a decisão prolatada
pela  Turma  Nacional  de  Uniformização  de  Jurisprudência
dos  Juizados  Especiais  Federais  no  sentido  da
impossibilidade  de  se  incluir  na  base  de  cálculo  da
contribuição  previdenciária  a  parcela  relativa  ao  terço
constitucional de férias percebido por servidor público. (STJ
¿  AgRg  na  Pet  7193/RJ  ¿  Rel.Min.  Mauro  Campbell
Marques  ¿  Primeira  Seção  ¿  Dje  09.04.2010).  VISTOS,
RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  antes
identificados.8

Passando a análise do caso em concreto, verifico por ocasião da
apelação o IPAM – Instituto de Previdência e Assistência Social Municipal
de Cajazeiras – PB colacionou planilhas individualizadas de valores a serem
restituídos  a  cada  um  dos  autores,  discorrendo  sobre  a  forma  de  futura
execução do julgado.

Tais alegações não ensejam acolhimento. Isso porque, como a
fase  de  conhecimento  ainda  não  foi  exaurida,  qualquer  matéria  relativa  à
execução deve ser  tratada na fase de cumprimento de sentença,  momento
oportuno à apresentação de planilhas e apuração do quantum devido a cada
um dos autores.

Quanto ao pedido de  minoração dos honorários advocatícios  ao
patamar de  10%( dez por cento), de igual modo, não deve ser acolhido. Nos
termos postos nos autos, observo que a verba honorária foi fixada de forma

7(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00036644520128150351, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-05-2016);
8(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00341351220108152001, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 17-05-2016)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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equânime e justa, observando os parâmetros estabelecidos no § 4.º do  art. 20
do CPC/73.

Ainda em sede remessa oficial, registro que os juros de mora e a
correção monetária  devem observar  o  seguinte:  Juros de mora,  a  partir  da
citação, com índices previstos no art.  1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se
as suas alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960,  de
30.6.2009). E a correção monetária,  a  contar  de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09,  e, posteriormente,  com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”9 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
respectiva modulação de efeitos. 

Feitas tais considerações, com supedâneo no artigo 557, caput,
do CPC/73,  NEGO SEGUIMENTO à  a remessa oficial  e ao presente apelo e
em face do confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal, mantendo
a sentença inalterada em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/01

9 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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