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SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.

-  Dado  o  caráter  contributivo  do  regime
previdenciário, a princípio, não há que se excluir o
impetrante,  policial  militar  agregado,  portanto  na
ativa,  do  desconto  de  11%  sobre  o  percentual  da
remuneração  de  contribuição  mensal  a  que  estão
sujeitos todos os beneficiários.

- Tem razão a parte demandante quanto ao intento
de  reaver  os  valores  descontados  de  seus
vencimentos em razão da demora da Administração
em  deferir  a  sua  transferência  para  a  inatividade,
quando  a  lei  supracitada  prazo  para  a  análise  e
decisão  do  processo  administrativo,  e  tal  não  se
mostra respeitado.

- Muito embora, de fato, a redação dada pela Lei nº
5.331/1990  ao  §2º,  do  art.  1º,  da  Lei  nº  4.816/1986
tenha  excluído  a  expressa  previsão,  em  âmbito
estadual, do prazo de 30 (trinta) dias, não há que se
falar em ausência de prazo para tal análise, eis a Lei
Federal nº 9.784 de 1999, no art. 49, a qual se pode
aplicar  analogicamente,  prevê  igual  prazo  para  a
Administração  decidir  sobre  o  processo
administrativo, após a instrução.

-  “Na  repetição  de  indébito  tributário,  a  correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”,
segundo  preconiza  a  Súmula  nº  162,  do  Superior
Tribunal de Justiça. 

- Os juros de moras devem incidir a partir do trânsito
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em julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês,
nos termos da Súmula nº 188, do Superior Tribunal
de Justiça, e do art. 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional.

- Honorários advocatícios fixados em conformidade
com  os  ditames  do  art.  20,  §4º,  do  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  vigente  ao  tempo  do
julgamento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, negar  provimento  ao  apelo  e  prover
parcialmente a remessa oficial.

Roberto  da  Costa  Santos  ingressou  com  o  que
denominou de  “Ação  Declaratória  de  Contribuição  Indevida  c/c  Cobrança”,  em
desfavor do Estado da Paraíba e da PBprev- Previdência dos Servidores do Estado
da Paraíba, afirmando, às fls. 02/07, que, quando já contava com o tempo de serviço
necessário,  protocolou  requerimento  para  sua  reforma.  Contudo, enquanto
aguardava sua passagem definitiva para a inatividade,  na condição de agregado,
sofreu indevidamente descontos previdenciários em seus rendimentos,  razão pela
qual requereu o recebimento desses valores. 

Em sua resposta às fls.  22/29, o  Estado da Paraíba
defendeu, inicialmente, ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, sob
o  argumento  de  que  o Órgão  Previdenciário,  a  quem  incumbiria  administrar  e
conceder  aposentadorias,  seria  dotado  de  autonomia  administrativa,  financeira  e
patrimonial;  no  mais,  defendeu  o  descabimento  do  pleito,  ao  argumento  de  ser
possível  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  em  relação  a  servidor
aposentado.

Por  sua  vez,  a  PBprev-  Paraíba  Previdência,  fls.
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30/33, defendeu que, “nunca fez jus ao recebimento do abono de permanência, não
existindo necessidade de falar-se em contribuição previdenciária indevida em tempo
algum”.

Ao analisar  as  controvérsias  firmadas,  fls.  55/64,  o
Juiz  a quo entendeu por bem acolher a preliminar suscitada,  julgando, ademais,
parcialmente procedente o pleito e remetendo à decisão ao reexame necessário ,
consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do
Código  de  Processo  Civil,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar  ilegal  os  descontos  previdenciários
realizados nos vencimentos do promovente a partir
de  agosto  de 2009  (120 dias  da  data  do  início  da
tramitação do processo – publicação de agregação
do  militar)  condenando,  ainda,  a  PBPREV  a
restituição  à  título  de contribuição  previdenciária
após  a  essa  data  devidamente  atualizado  pelo
INPC e juros  de  mora de  0,5% (meio por  cento),
além de condenação em verba honorária na ordem
de 10 % (dez por cento) sobre o montante apurado,
considerando o preceituado pelo § 4º do art. 20 do
CPC.
Defere-se  o  pedido  de  assistência  judiciária  por
atender  aos  requisitos  legais,  e  como  meio  de
assegurar o direito constitucional de acesso à Justiça.
Esta decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Oportunamente, remeta-se à Instância Superior.

Irresignada,  a  PBprev-  Paraíba  Previdência
apresentou o apelo constantes às fls.  65/71, defendendo que, durante o estado de
“agregação”,  o  servidor  continua  na  ativa,  o  que  demonstraria  a  exatidão  das
deduções perpetradas. Além disso, sustentou o ato administrativo de concessão de
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reserva  remunerada  é  complexo,  demandando  a  exaração  de  vontade  de  duas
autoridades, de sorte que não poderia ser concluído em um prazo tão exíguo.

Contrarrazões, fls. 75/79.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  acordo  com  o  relato  já  empreendido,  a
controvérsia  em  questão  reside  em  verificar  a  legitimidade  dos  descontos
previdenciários incidentes  durante o período em que o requerente foi mantido na
condição de agregado ao seu respectivo quadro, não obstante ter implementado os
requisitos da reserva remunerada.

Impender esclarecer que inexiste dissenso em relação
ao fato de que a situação previdenciária atinente à agregação é a mesma da do militar
da ativa, implicando a conclusão de necessária dedução da respectiva contribuição,
eis  que  tal  fora  afirmado  na  sentença  e  no  apelo  da  autarquia  demandada,  sem
qualquer  insurgência da parte autora quanto a esse aspecto.

Para  melhor  apreensão,  em  outras  palavras,  o
dissenso que se mantém não diz respeito ao reconhecimento da desobrigação do
recolhimento  da  alíquota  da  contribuição  previdenciária  por  equiparação  da
condição de agregado à  de servidor inativo,  mas,  sim, tão  somente em relação à
verificação de excessivo lapso para aferição da qualificação dos autos à inatividade,
em âmbito administrativo.

Pois bem, se a problemática se funda na demora da
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Administração na transferência do impetrante para a reserva remunerada, necessário
que se estabeleça, em primeiro plano, se existe e, em existindo, qual o prazo legal,
para  finalização  o  processo  administrativo  de  transferência  para  a  reserva
remunerada. 

A toda evidência, muito embora, de fato, a redação
dada pela Lei nº 5.331/1990 ao §2º, do art. 1º, da Lei nº 4.816/1986 tenha excluído a
expressa previsão, em âmbito estadual, do prazo de 30 (trinta) dias, para tanto, não
há que se falar ausência de prazo para tal análise, eis que a Lei Federal nº 9.784 de
1999, no art.  49,  a qual se pode aplicar analogicamente,  prevê igual prazo para a
Administração decidir sobre o processo administrativo, após a instrução. 

Logo, sem grandes delongas, não se tendo respeitado
o  lapso  firmado  pela  lei  supracitada  para  a  análise  e  decisão  do  processo
administrativo,  entendo  escorreito  o  decisum no  que  concerne  à  determinação  de
devolução dos valores descontados dos vencimentos do recorrido, em razão dessa
demora da Administração, não havendo, pois, que se alterar a sentença neste ponto.

De outra banda, contudo, quanto à fixação dos juros
de mora, a sentença deve ser reformada, o que se faz por força da Remessa Oficial,
haja vista o tema não ter sido suscitado na apelação. 

É que, em caso de repetição de indébito tributário, o
Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito de recurso repetitivo,
firmou posicionamento de que não se aplica o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, tendo em
vista a natureza tributária das contribuições.

Portanto, os juros de mora devem incidir a partir do
trânsito em julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula nº
188, do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional,
conforme os seguintes julgados:

(…)  6.  No  caso  em  apreço,  como  a  matéria  aqui
tratada  se  refere  aos  juros  de  mora  relativos  à
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restituição  de  indébito  decorrente  de  Contribuição
Previdenciária, a qual ostenta natureza tributária, os
juros são devidos à razão de 1% ao mês, segundo o
art. 161, §  1º do CTN, não se aplicando o art. 1º-F da
Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP 2.180-35/2001.7.
Tal  entendimento  ficou  consolidado  pela  Primeira
Seção, no julgamento do REsp 1.111.189/SP, Relator
Min.  TEORI ALBINO ZAVASCK, DJe de 26.5.2009,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos nos termos
do  art.  543-C  do  CPC.  8.  Agravo  Regimental
desprovido.  (AgRg  no  REsp  1350720/MG,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/05/2015,  DJe
03/06/2015).

E,

[…].  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.  5.  Não  cabe  a  esta  Corte  análise  de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  48.939/SP,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011).
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Por fim, mantenho os honorários advocatícios fixados
em conformidade com os ditames do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil de
1973, vigente ao tempo do julgamento.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DO  RECURSO
INTERPOSTO,  PARA LHE NEGAR PROVIMENTO AO APELO E,  NO MAIS,
PROVER  PARCIALMENTE  A  REMESSA  OFICIAL,  APENAS  PARA
DETERMINAR  QUE  OS  JUROS  DE  MORA INCIDAM  A  PARTIR  DO
TRÂNSITO EM JULGADO, NA RAZÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS,
NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 188, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E
DO ART. 161, §1º,  DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, MANTENDO OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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