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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REPETIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ABSTENÇÃO
DE DESCONTOS FUTUROS.  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  SÚMULAS  49  DESTA  CORTE
DE JUSTIÇA. SERVIDOR DA ATIVA. LEGITIMIDADE
DA  FAZENDA  MUNICIPAL  NO  TOCANTE  AOS
PEDIDOS  DE  SUSPENSÃO  E  RESTITUIÇÃO.
REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

-  Segundo  os  enunciados  oriundos  do  Incidente  de
Uniformização, bem ainda levando-se em conta o caso
concreto,  tem-se  que  o  Estado  da  Paraíba  é  parte
legítima passiva exclusiva no tocante à abstenção dos
descontos que forem declarados ilegais, uma vez que o
autor é servidor da ativa.

- Já a restituição de valores, porventura reconhecidos
ilegítimos,  fica  ao  encargo  do  Ente  Estatal  e  da
Autarquia  Previdenciária  (Uniformização  de
Jurisprudência nº 2000730-32.2013.815.0000).

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.
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Súmula 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.
 
PREJUDICAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA
FAZENDA  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DO  PRAZO  DE  05
(CINCO)  ANOS.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DESACOLHIMENTO  DA
MATÉRIA PRÉVIA. 

- Os julgados do Superior Tribunal de Justiça caminham no
sentido de que toda e qualquer ação movida contra o ente
público,  seja  qual  for  a  sua  natureza,  prescreverá  em 05
(cinco) anos.

“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda  Pública  figure  como devedora,  quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.” (Súmula n.º 85 do STJ)

REMESSA  NECESSÁRIA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
VALORES  DESCONTADOS  SOBRE  AS  VERBAS  NÃO
INCORPORÁVEIS  AOS  PROVENTOS  DA INATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  MAJORITÁRIA
DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- É pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a
título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem
caráter indenizatório”. (REsp. 1.358.281/SP julgado sobre o
art.  543-C  do  CPC).  2.  Agravo  Regimental  desprovido.”
(AgRg no REsp 1293990/RN – Relator Min. Napoleão Nunes
Maia  Filho,  Órgão  Julgador  T1-  Primeira  Turma,  D.J.:
08/03/16)

-  As  contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  em
parcelas que possuem caráter propter laborem ou que não
incorporem a remuneração do servidor.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Des. José Ricardo Porto
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ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E
DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito, movida  por  José Bezerra da

Silva em face do  Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina

Grande/PB - IPSEM  e do Município de Campina Grande, requerendo a condenação

dos demandados  “a abster-se de descontar na remuneração da parte autora, o valor a

título  de  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  Gratificação  de  Nat.  Trabalho

(Redação);  1/3  de  férias;  Serviço  Extraordinário;  Grat.  Net.  Trabalho  (Eventos);  Grat.

Gabinete;  Adicional  de  Insalubridade;  Grat.  Nat.  Trabalho  (Asseso)  e  Abono  de

Permanência,  devendo  por  consequência,  restituir  as  quantias  retidas  indevidamente,

referentes aos últimos 60 (sessenta)  meses,  acrescidos de juros de mora e correção

monetária, até a data do efetivo pagamento.” (fls. 06)

Após regular trâmite, sobreveio sentença, de fls. 79/86, na qual a Magistrada

de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IPSEM-CG, quanto à

obrigação de cessação dos descontos previdenciários. No mérito, julgou procedente o

pedido, declarando inexistente a obrigação tributária quanto à incidência de contribuição

previdenciária sobre os terços de férias, adicional de insalubridade, serviço extraordinário

e gratificação de natureza do trabalho (evento, redação e assessoria), determinando que

o  Município  de  Campina  Grande,  doravante,  abstenha-se  de  efetuar  o  desconto

previdenciário sobre tais verbas. 

Ademais, condenou os demandados a restituírem as quantias subtraídasque

recaíram sobre  os  terços  de férias,  adicional  de  insalubridade,  serviço  extraordinário,

gratificação  de  natureza  do  trabalho  (redação,  assessoria,  eventos)  e  abono  de

permanência, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de 1% ao mês, a partir

do trânsito em julgado e correção monetária desde cada recolhimento indevido, utilizando-

se o IPCA.

Des. José Ricardo Porto
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Finalmente,  condenou  os  promovidos  ao  pagamento  de  honorários

advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor apurado na execução do

julgado.

Outrossim, determinou a remessa dos autos a esta instância.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão de fls. 88-

verso. 

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  entendeu  que  o  caso  não

comporta sua intervenção (fls. 85/86). 

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE 

A parte autora requereu, em sua exordial, a suspensão e a devolução dos

valores  recolhidos  indevidamente  da  sua  remuneração  a  título  de  contribuição

previdenciária sobre as verbas que não comporão a sua aposentadoria.

Para  melhor  esclarecimento  da  questão,  deve-se  distinguir,  quanto  à

legitimidade passiva dos entes federados e das autarquias, duas obrigações distintas:  a

de restituição de contribuições já recolhidas e a de abstenção de futuros descontos nos

contracheques.

 

A  Corte,  por  maioria,  adotou  alguns  raciocínios,  que  passam  a  ser

materializados nos seguintes enunciados sumulares:

 

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

Des. José Ricardo Porto
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à obrigação de restituição de contribuição previdenciária recolhida
por servidor público ativo ou inativo e por pensionista.
 
Súmula 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.
 

Aplicando  os  entendimentos  acima  ao  presente  caso,  tem-se  que  o

Município de Campina Grande é parte legítima passiva exclusiva no tocante à abstenção

dos descontos que forem declarados ilegais, uma vez que o autor é servidor da ativa. Já a

restituição de valores porventura reconhecidos ilegítimos, fica ao encargo de ambos os

promovidos (IPSEM e Município de Campina Grande).

Por  essas  razões, correta  a  sentença  singular  ao  reconhecer  a

ilegitimidade passiva do IPSEM para suspender os descontos das contribuições,

mantendo-a  quanto  a  restituição.  No  mais,  deve  ser  rejeitada  a  preliminar  de

ilegitimidade passiva do Município de Campina Grande.

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Defende o  ente  municipal  que parte  da  pretensão do autor,  em exigir  a

repetição do indébito, prescreveu, em razão da aplicação da prescrição trienal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende que toda e qualquer ação

contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreverá em 05 (cinco) anos,

senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGOS 206, § 3º,
DO  CÓDIGO  CIVIL  E  10  DO  DECRETO  20.910/32.
PRESCRIÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  PRAZO  DE
CINCO ANOS, A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
ART. 953, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.  SÚMULA  284/STF.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS
DA CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ.1.  O Tribunal
de  origem  decidiu  em  conformidade  com  a  orientação
firmada nessa Corte de que "O art. 1º do Decreto nº 20.910/32
dispõe acerca da prescrição quinquenal de qualquer direito

Des. José Ricardo Porto
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ou  ação  contra  a  Fazenda  Pública,  seja  qual  for  a  sua
natureza, a partir do ato ou fato do qual se originou" (REsp
820.768/RS,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ
5/11/2007). Precedentes: REsp 692.204/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI , Primeira Turma DJ 13/12/2007 e AgRg no
REsp  1.073.796/RJ,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda
Turma,  DJe  1º/7/2009).  (...)4.  Agravo  regimental  não  provido.”
(AgRg no Ag 1230668 / RJ. Rel. Min. Benedito Golçalves.  J. em
11/05/2010). Grifo nosso.

Registre-se que a Súmula 85 do STJ dispõe:

“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em que  a  Fazenda
Pública figure como devedora,  quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Pelos  motivos  acima  elencados,  deixo  de  acolher  a  prejudicial  de

prescrição suscitada.

Passo ao exame do mérito. 

A  demanda  versa  sobre  pedido  de  suspensão  e  repetição  de  indébito

referente  às  contribuições  previdenciárias  sobre  vantagens  salariais  recebidas  pelos

promoventes, sob o argumento de que as mesmas não integrarão os seus proventos, por

ocasião da aposentação.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal vem proclamando que o pagamento

do terço constitucional de férias tem por escopo permitir ao trabalhador reforço financeiro

neste  período,  o  que  significa  dizer  que  sua  natureza  é  compensatória/indenizatória,

motivo pelo qual não deve incidir a exação previdenciária. 

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: 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

Des. José Ricardo Porto
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que  não  incorporem  a  remuneração  do  servidor.  II  -  Agravo
regimental improvido.1

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356
DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL).  IMPOSSIBILIDADE  DA
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  AGRAVO
REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  (...)  2.  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.2

Registre-se, por oportuno, que tal matéria foi declarada de repercussão geral

pelo  STF.  Todavia,  a  Corte  Suprema  ainda  não  se  manifestou  sobre  a  questão,

prevalecendo, até este momento, o posicionamento acima esposado. 

Neste  mesmo  sentido,  colaciono  precedentes  do  STJ  e  desta  Corte,

acompanhando essa linha de raciocínio: 

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO  INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.  ALEGADA  OFENSA  À
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97). NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na linha de
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, revendo seu
posicionamento, firmou compreensão segundo a qual não incide
contribuição previdenciária sobre 'o terço constitucional de férias,
verba que detém natureza indenizatória por não se incorporar à
remuneração  do  servidor  para  fins  de  aposentadoria'  (Pet
7.296/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 10/11/09)" (AgRg na
Pet 7.207/PE, de minha relatoria, DJe 15/9/10) 2. Não caracteriza
ofensa  à  reserva  de  plenário  a  interpretação  dispensada  por
órgão fracionário de Tribunal  a dispositivo de lei  que, mediante
legítimo processo hermenêutico, tem sua incidência limitada.
3. Agravo regimental não provido.3

AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  ILEGALIDADE  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  0  TERÇO  DE

1STF – 1ª Turma - AI 712880 AgR – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski - J: 26/05/2009.
2STF – 1ª Turma - AI 710361 – Relatora: Ministra Cármen Lúcia – J: 07/04/2009.

3(AgRg no AREsp 223.988/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe
09/05/2013)

Des. José Ricardo Porto
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FÉRIAS,  HORAS  EXTRAS,  ADICIONAL  NOTURNO,
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDAPROCEDÊNCIA PARCIAL
IRRESIGNAÇÃO  APELAÇÃO  DO  IPSEM  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO
VALORES  INDEVIDAMENTE  RETIDOS  ARGUMENTO
INFUNDADO  CONTRIBUIÇÕES  RECOLHIDAS  QUE  SÃO
DESTINADAS AO APELANTE DESPROVIMENTO. Reconhecida
a incidência indevida sobre parcela remuneratória percebida por
servidor municipal,  deve a entidade autárquica, destinatária dos
valores  arrecadados,  providenciar  a  sua  devolução.  REMESSA
OFICIAL  E  RECURSO  ADESIVO  RECONHECIMENTO  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DA  EXAÇÃO  SOBRE  O
TERÇO DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
PARCELA  INDENIZATÓRIA  PERTINÊNCIA  DA  DECISÃO
APENA  EM  RELAÇÃO  AO  TERÇO  DE  FÉRIAS  E  HORA
EXTRAS  ADCIONAL  NOTURNO  FICHAS  FINANCEIRAS  QUE
DEMONSTRAM  A  INCORPORAÇÃO  DESSES  VALORES
NATUREZA REMUNERATÓRIA EVIDENCIADA POSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO PREVIDENCIÁRIA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DERROTA  DE  PARTE  DO  PEDIDO
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO
ADESIVO. Considerando o caráter indenizatório do terço de
férias  e  das  horas  extras, é  descabida  a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre tais parcelas. Precedentes.
Evidenciada a habitualidade do adicional noturno, tendo sido este,
inclusive, incorporado pelo autor, revela-se cabível a incidência da
contribuição previdenciária. É descabida a condenação da parte
promovida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  quando
evidenciado  que  a  parte  promoveste  sucumbiu  de  parcela
considerável dos seus pedidos. Inteligência do art. 21, caput, do
CPC. Reconhecida a sucumbência recíproca das partes, deve ser
desprovido o apelo adesivo manejado pela parte autora, já que
aquele tem por finalidade a majoração do valor  dos honorários
advocatícios  estipulados  pelo  julgador  monocrático.
TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00120100216512001  -  Órgão
(Terceira Câmara Cível) - Relator Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos - j. Em 17/07/2012 - grifei

Importante, ainda, mencionar que a Lei nº  10.887/2004, que trata sobre a

aplicação de disposições da EC n.º 41/2003, e altera dispositivos das Leis n.ºs 9.717, de

27 de novembro de 1998, 8.2013, de 24 de junho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de

1997, e dá outras providências, aplica-se ao caso em tela, por ter abrangência sobre todo

o sistema previdenciário.

Vejamos o que reza o §1.º do artigo 4.º da Lei n.º10.887/04:

Des. José Ricardo Porto
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Art. 4o  A contribuição social do servidor público ativo de qualquer
dos Poderes  da União,  incluídas  suas autarquias  e  fundações,
para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência
social,  será  de  11%  (onze  por  cento),  incidentes  sobre:    
(Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

(…) § 1o Entende-se como base 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:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte;

IV - o salário-família;

V - o auxílio-alimentação;

VI - o auxílio-creche; 

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho; 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo
em comissão ou de função comissionada ou gratificada;(Redação
dada pela Lei nº 12.688, de 2012)

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da
Constituição  Federal,  o  §  5º  do art.  2º e  o  §  1º  do  art.  3º  da
Emenda Constitucional  nº  41,  de 19 de dezembro  de  2003;     
(Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)

X - o adicional de férias;       (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XI - o adicional noturno;        (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XII - o adicional por serviço extraordinário;        (Incluído pela Lei
nº 12.688, de 2012)

XIII  -  a  parcela  paga  a  título  de  assistência  à  saúde
suplementar;        (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XIV  -  a  parcela  paga  a  título  de  assistência  pré-escolar;       
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XV  -  a  parcela  paga  a  servidor  público  indicado  para  integrar
conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do
governo,  de órgão ou de entidade da administração pública  do
qual é servidor;        (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVI - o auxílio-moradia;        (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que
trata o art. 76-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;       
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XVIII  -  a  Gratificação  Temporária  das  Unidades  dos  Sistemas
Estruturadores  da  Administração  Pública  Federal  (GSISTE),

Des. José Ricardo Porto
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instituída  pela  Lei  no 11.356,  de  19  de  outubro  de  2006;       
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

XIX - a Gratificação de Raio X.   

Assim, o referido diploma legal estabelece que a contribuição previdenciária

do servidor público incide sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens

pecuniárias permanentes previstas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer

outras vantagens, excluídas, entre outros benefícios, as parcelas remuneratórias pagas

em decorrência de local de trabalho, os adicionais de férias, noturno e extraordinário.

Saliente-se que a Lei Complementar n.º 045/2010 do Município de Campina

Grande, também segue a mesma diretriz. Vejamos:

Art. 35. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor
constituído  pelo  vencimento  ou  subsídio  do  cargo  efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas
em  lei,  dos  adicionais  de  caráter  individual,  décimo  terceiro
vencimento,  ou  demais  vantagens  de  qualquer  natureza,
incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica,
percebidas pelo segurado.
§1.º  Exclui-se  da  remuneração  de  contribuição  as  seguintes
espécies remuneratórias:
I-  as  diárias  para  viagem;~II-  a  ajuda  de  custo  em  razão  de
mudança de sede; III- a indenização de transporte e horas extras;
IV- o auxílio-alimentação e o auxílio -creche; V – a gratificação de
1/3 de férias prevista no inciso XVII do art.  7.º  da Constituição
Federal  e  férias  indenizadas;  VI  –  as  parcelas  remuneratórias
pagas  em  decorrência  de  local  de  trabalho;  VII-  a  parcela
percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou
de função de confiança; VIII-  o abono de permanência de que
tratam o § 1.º do art. 3 da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de
dezembro  de  2003;  IX  –  as  demais  vantagens  de  natureza
temporárias não serão previstas nos incisos anteriores, a exemplo
de horas-aula,  GED, pó de carvão,  insalubridade,  e outras não
constantes neste inciso.

Assim, correta a conclusão da Magistrada ao asseverar:

“Deste contexto, extrai-se que somente em relação aos ganhos
remuneratórios  habituais  e  que  tenham  repercussão  em
benefícios  previdenciários  é  que  se  pode  incidir  a  contribuição
previdenciária.

Des. José Ricardo Porto
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Ganhos transitórios, exatamente em razão da transitoriedade não
incorporam  aos  vencimentos  e  não  se  tem  certeza  sobre  sua
repercussão sobre benefícios previdenciários.

Embora  as  verbas  em comento  tenham  caráter  remuneratório,
não  se  incluem  como  habituais  e,  assim  como  as  verbas
indenizatórias,  o  terço  de  férias,  adicional  de  insalubridade,
serviço extraordinário, gratificação de trabalho (redação, eventos
e  assessoria),  o  abono  de  permanência  e  todas  as  demais
parcelas  variáveis,  não  se  incorporam  aos  vencimentos  do
servidor público para fins de cálculo de proventos de sua futura
aposentadoria. Ademais, não há demonstração de que o IPSEM –
CG pague tal verba aos servidores municipais continuadamente,
de  modo  que  a  contribuição  previdenciária  não  poderá  incidir
sobre elas.
(…)
Conclui-se,  pois,  não  existir  respaldo  para  a  incidência  de
descontos previdenciários sobre o abono de férias, adicional de
insalubridade, serviço extraordinário e gratificação de natureza do
trabalho (redação, assessoria, eventos) e abono de permanência,
haja  vista que tais  verbas possuem o chamado caráter  propter
laborem,  eis  que  decorrem  do  desempenho  de  atividades
especiais,  estranhas  às  atribuições  normais  do  cargo,  não
podendo  integrarem  a  base  de  cálculo  da  contribuição
previdenciária.”

Sobre  a  impossibilidade  de  descontos  previdenciários  sobre

gratificações propter laborem, segue julgado do nosso egrégio Tribunal:

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
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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.  (RO e AC n.º  0000263-82.2016.815.0000,
Rel.: Desembargador João Alves da Silva, 4.ª Câmara Cível, D.
J.: 31/05/2016)

Ante o exposto, confirmo a sentença que reconheceu a ilegitimidade

passiva do IPSEM para suspender os descontos das contribuições,  mantendo-a

quanto à restituição e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de

Campina Grande; no mérito, nego provimento à remessa necessária.

É como voto.

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

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  
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