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AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  E
REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.
MATÉRIA  IDÊNTICA  A  TEMA  COM
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. APLICAÇÃO DO
ART. 543-B DO CPC/1973. PROCESSAMENTO DE
RECURSO  NA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.
DESCABIMENTO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  MATÉRIA
PROCESSADA  E  JULGADA  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  SOB  O  RITO  DOS
RECURSOS  REPETITIVOS.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

- Nos termos do art. 543-B do CPC, o sobrestamento
do  processo  que  trate  de  matéria  idêntica  àquela
qualificada  como  de  repercussão  geral,  deve  ser
feito,  em  regra,  somente  no  caso  de  eventual
interposição  de  Recurso  Extraordinário,  sendo  tal
análise  direcionada  ao  órgão  jurisdicional
responsável  pelo  juízo  de  admissibilidade  do
respectivo recurso excepcional. 

- O STJ, ao julgar o REsp 1.230.957/RS, sob o regime
do art. 543-C do CPC, firmou  o entendimento de que o
terço de férias deve ser excluído da remuneração para
fins  de  cálculo  da  contribuição  previdenciária,  não
subsistindo  os  argumentos  recursais  em  sentido
contrário. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada  Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo Interno, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 234.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de João

Pessoa,  pugnando a reconsideração da Decisão Monocrática que negou

seguimento  à  Apelação  Cível  e  à  Remessa  Necessária  nº  0005334-

47.2014.815.2001.

Em suas razões recursais, o Agravante, em suma, renovou os

argumentos  sustentados  por  ocasião  da  Apelação  Cível.  Sustentou  que  a

decisão  desrespeitou  os  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da

solidariedade  contributiva.  Afirmou  que  a  Lei  Municipal  nº  10.684/05

estabeleceu  o  plano  de  custeio  local,  nele  incluindo  a  contribuição

previdenciária  do  servidor  público  efetivo  do  Município  de  João  Pessoa,

englobando na remuneração qualquer parcela componente do contracheque,

inclusive terço de férias. Disse que a matéria está pendente de julgamento pelo

STF (fls. 210/220).

Contrarrazões às fls. 224/227.

É o relatório.

VOTO

Analisando  as  razões  recursais  do  presente  Agravo  Interno,

verifico  que  o  Recorrente,  em  suma,  renova  os  argumentos  arguidos  por

ocasião da Apelação Cível interposta.

Naquela oportunidade, inicialmente, anotei que não caberia a

suspensão do processo até o julgamento final da matéria pelo STF nos autos

do RE nº 593.098-SC (tema 163). 

CONSTITUCIONAL.  REPERCUSSÃO  GERAL.
TRIBUTÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
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REGIME  PREVIDENCIÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO.  BASE
DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
GRATIFICAÇÃO  NATALINA  (DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO). HORAS EXTRAS. OUTROS PAGAMENTOS
DE  CARÁTER  TRANSITÓRIO.  LEIS  9.783/1999  E
10.887/2004.  CARACTERIZAÇÃO  DOS  VALORES
COMO  REMUNERAÇÃO  (BASE  DE  CÁLCULO  DO
TRIBUTO).  ACÓRDÃO  QUE  CONCLUI  PELA
PRESENÇA DE PROPÓSITO ATUARIAL NA INCLUSÃO
DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
(SOLIDARIEDADE  DO  SISTEMA  DE  CUSTEIO).  1.
Recurso  extraordinário  em  que  se  discute  a  3
exigibilidade  da  contribuição  previdenciária  incidente
sobre  adicionais  e  gratificações temporárias,  tais  como
'terço  de  férias',  'serviços  extraordinários',  'adicional
noturno', e 'adicional de insalubridade'. Discussão sobre a
caracterização  dos  valores  como  remuneração,  e,
portanto, insertos ou não na base de cálculo do tributo.
Alegada impossibilidade de criação de fonte de custeio
sem  contrapartida  de  benefício  direto  ao  contribuinte.
Alcance do sistema previdenciário solidário e submetido
ao equilíbrio atuarial e financeiro (arts. 40, 150, IV e 195,
§  5º  da  Constituição).  2.  Encaminhamento  da  questão
pela  existência  de  repercussão  geral  da  matéria
constitucional controvertida. 

Disse, e repito,  que nos termos do art.  543-B do CPC/1973,

vigente  à  época,  o  sobrestamento  do  processo  que  tiver  matéria  idêntica

àquele afetado à condição de representativo da controvérsia, deve ocorrer, em

regra,  somente  em fase  de  recurso  extraordinário  pelo  órgão  (no  caso  do

TJPB, a Presidência) responsável pelo juízo de admissibilidade do respectivo

recurso excepcional. 

Ademais,  de acordo com o § 3º  do mesmo artigo 543-B do

CPC/1973,  tal  sobrestamento (repita-se,  em sede de recurso extraordinário)

deve perdurar até o julgamento de mérito do representativo da controvérsia,

não  havendo  obrigatoriedade  nem  mesmo  de  a  Presidência  aguardar  o

julgamento de eventual Embargos Declaratórios opostos na Suprema Corte. 

Por tais razões, REJEITEI o pedido de suspensão do feito, eis

que ainda se encontra na instância ordinária. 

Superada essa questão, ressaltei que o meio recursal cabível

para  averiguar  os  vícios  da  contradição,  omissão  ou  obscuridade  em uma
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decisão não é o recurso apelatório, mas, sim, os Embargos de Declaração,

conforme preceitua o art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual,

não conheci o pedido de análise na contradição do “decisum” recorrido quanto

às prestações anteriores ao prazo quinquenal.

Depois disso, anotei que a Lei Municipal nº.12.466/2013 (que

altera o disposto na Lei nº 10.684/05) acrescenta ao art. 108 três parágrafos,

dentre eles o primeiro, o qual, em seu inciso VII, exclui a contribuição das férias

e, consequentemente, o terço constitucional a ela acrescido. Eis o teor do texto

legal: 

Art.  108.  A  contribuição  social  do  servidor  público
municipal  em  atividade  e  de  qualquer  dos  Poderes
Executivo  e  Legislativo,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações,  para  a  manutenção  do  respectivo  regime
próprio  de  previdência  social,  será  de  11%  (onze  por
cento), incidente sobre a totalidade da remuneração – de
-  contribuição.  §  1º  Entende-se  como remuneração  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: [...] VII- férias

Sobre o tema,  o STJ, ao julgar o REsp 1.230.957/RS, sob o

regime do art. 543-C do CPC, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSOS  ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  A
CARGO  DA  EMPRESA.  REGIME  GERAL  DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA
INCIDÊNCIA  OU  NÃO  SOBRE  AS  SEGUINTES
VERBAS:  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS;
SALÁRIO  MATERNIDADE;  SALÁRIO  PATERNIDADE;
AVISO  PRÉVIO  INDENIZADO;  IMPORTÂNCIA  PAGA
NOS  QUINZE  DIAS  QUE  ANTECEDEM  O  AUXÍLIO-
DOENÇA.  1.  Recurso  especial  de  HIDRO  JET
EQUIPAMENTOS  HIDRÁULICOS  LTDA.  (...)  1.2  Terço
constitucional de férias. No que se refere ao adicional de
férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão
legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada
pela  Lei  9.528/97).  Em  relação  ao  adicional  de  férias
concernente  às  férias  gozadas,  tal  importância  possui
natureza  indenizatória/compensatória,  e  não  constitui
ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela
não é possível a incidência de contribuição previdenciária
(a  cargo  da  empresa).  A  Primeira  Seção/STJ,  no
julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel.  Min.
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Cesar  Asfor  Rocha,  DJe  de  16.11.2010),  ratificando
entendimento  das  Turmas  de  Direito  Público  deste
Tribunal,  adotou  a  seguinte  orientação:  "Jurisprudência
das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada  no  sentido  de  afastar  a  contribuição
previdenciária do terço de férias também de empregados
celetistas contratados por empresas privadas" .(...) 

Como se vê, foi dada eficácia vinculativa ao caso, estando a

questão, portanto, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,

situação que se verifica dos julgados que se seguiram, merecendo destaque o

seguinte aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.
SUSPENSÃO  PELO  RITO  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA  SOBRE  FÉRIAS  GOZADAS,  SALÁRIO
MATERNIDADE  E  SALÁRIO  PATERNIDADE.  SÚMULA
N. 83/STJ.  I.  A suspensão dos recursos que tratam de
idêntica controvérsia, prevista no art. 543-c do código de
processo  civil,  dirige-se  aos  tribunais  de  origem,  não
atingindo os recursos em trâmite nesta corte. II. É pacífico
o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  justiça,
consolidado  em  julgamento  submetido  ao  rito  dos
recursos repetitivos. RESP 1.230.957/rs, segundo o qual
não  incide  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço
constitucional  de  férias  (gozadas  e/ou  indenizadas)  e
aviso prévio, abrangendo, todavia, o salário maternidade
e o salário paternidade. III. Outrossim, a primeira seção
desta  corte  possui  firme  jurisprudência  acerca  da
incidência  da contribuição previdenciária  no  pagamento
de férias gozadas, diante de sua natureza remuneratória.
Precedentes.  lV.  O  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para  desconstituir  a
decisão agravada. V. Agravo regimental improvido. (STJ;
AgRg-REsp  1.502.272;  Proc.  2014/0317378-9;  PR;
Primeira  Turma;  Relª  Minª  Regina  Helena  Costa;  DJE
18/08/2015) 

Na mesma linha de posicionamento, o TJPB assim já vem se

pronunciando:

PRELIMINAR  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  PEDIDO  DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO - MATÉRIA IDÊNTICA AO
TEMA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL  NO  STF  -
SUSPENSÃO  DO  ART.  543-B  DO  CPC
¿  ABRANGÊNCIA  ¿  FASE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  ¿  PROCESSAMENTO  DE
RECURSO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO ATINGIDO
¿ REJEIÇÃO DA PREFACIAL. Nos termos do art. 543-B
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do  CPC,  o  sobrestamento  do  processo  que  trate  de
matéria idêntica aquela qualificada como de repercussão
geral  deve  ser  feito,  em  regra,  somente  caso  haja
eventual interposição de recurso extraordinário, sendo tal
análise  direcionada  ao  órgão  jurisdicional  responsável
pelo  juízo  de  admissibilidade  do  respectivo  recurso
excepcional. MÉRITO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA ¿ PREVIDENCIÁRIO ¿ CONTRIBUIÇÃO
¿ INCIDÊNCIA -  VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS  AO
SALÁRIO  DO  SERVIDOR  NO  MOMENTO  DA
APOSENTAÇÃO ¿ LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE
PÚBLICO  QUANDO  A  OBRIGAÇÃO  CONSISTIR  EM
ABSTENÇÃO  DE  DESCONTOS  FUTUROS
¿  RECURSOS  JÁ  REPASSADOS  ¿  EXIGÊNCIA  DE
RESTITUIÇÃO ¿ RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  -  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - 1/3 DE FÉRIAS - NÃO INCIDÊNCIA
¿ NATUREZA INDENIZATÓRIA ¿ PRECEDENTES DO
STJ - ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC E DA SÚMULA 253
DO  STJ  -  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. O  fato  de  a  autarquia  previdenciária
municipal ser dotada de autonomia técnica, administrativa
e  financeira  não  implica,  automaticamente,  exclusão
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00052504620148152001, -  Não possui -,  Relator DESA
MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 04-
12-2015) 

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL  ¿  Agravo
Interno  ¿  Ação  de  Repetição  de  Indébito  ¿  Pedido  de
devolução  dos  descontos  previdenciários  reputados
indevidos  ¿  Terço  constitucional  de  férias  ¿  Verba  de
caráter  indenizatório  ¿  Não  incidência  de  contribuição
previdenciária ¿ Sentença primeva que julgou procedente
a  pretensão  deduzida  na  inicial  -  Acerto  na  origem  -
Manutenção da decisão monocrática ¿ Desprovimento. ¿
A jurisprudência do STJ e STF é pacífica em afirmar a
natureza  indenizatória  do  terço  de  férias,  sendo
indevida  a  incidência  de  desconto  previdenciário
sobre essa parcela. V I S T O S, relatados e discutidos
os  presentes  autos  acima  identificados,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00053059420148152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em
29-09-2015) 

Assim, mantenho meu entendimento de que deve o terço de

férias  ser  excluído  da  remuneração  para  fins  de  cálculo  da  contribuição

previdenciária, não subsistindo os argumentos recursais em sentido contrário. 

Por  fim,  quanto  ao  requerimento  de  respeito  ao  prazo

prescricional quinquenal,  não há interesse recursal no ponto, já que isso foi
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observado plenamente pela Sentença recorrida. 

Com essas considerações,  DESPROVEJO o presente Agravo

Interno.

É o voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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