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REMESSA  NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  E  RECURSOS
ADESIVOS.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. RECURSO
ADESIVO  DO  ADESIVO.  INADMISSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  CPC.
MÉRITO. DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  SOMENTE
SOBRE  AS  VERBAS  HABITUAIS  COM  CARÁTER
REMUNERATÓRIO. REPETIÇÃO DEVIDA, RESPEITADA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAIS NOTURNO E
DE  INSALUBRIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
RECEBIMENTO.  RESTITUIÇÃO  AFASTADA.  JUROS  DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.  ADEQUAÇÃO. ART.
161, § 1º, CTN, E SÚMULA 162, DO STJ. JURISPRUDÊNCIA.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DO  APELO  DA  PBPREV.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  ADESIVO  DOS
AUTORES.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  DO
ESTADO.

-  Inadmissível  se  mostra  o  recurso  adesivo  do  Estado  da
Paraíba,  pois  interposto  em  decorrência  de  outro  recurso



adesivo,  não  existindo  previsão  legal  no  ordenamento
processualista para tal ou hipótese. 

- Quanto ao  meritum causae,  a recente orientação do Excelso
Supremo  Tribunal  Federal  verte  no  sentido  de  que  as
contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  sobre
parcelas nitidamente indenizatórias ou que não incorporem a
remuneração do servidor.

- Não havendo comprovação do recebimento dos Adicionais
Noturno e de Insalubridade, deve ser reformada a decisão  a
quo  neste ponto, para afastar da condenação a restituição de
tais rubricas.

- De acordo com a mais abalizada Jurisprudência pátria,  “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 Por sua vez, com
relação  à  correção  monetária,  tem-se  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 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, dar provimento parcial à remessa necessária e ao apelo da PBPrev,
negar provimento ao recurso adesivo do autor e não conhecer do recurso adesivo do
Estado da Paraíba, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de
julgamento de fl. 211.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária,  apelo  e  recursos  adesivos
decorrente  de  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital, Exmo. Antônio Carneiro de Paiva Júnior, nos autos da ação de
repetição de indébito movida por Didmo Guimarães de Mendonça, Cláudio Marinho
de Pontes, Aderilton Leite da Silva e Janduhy Araújo dos Santos Júnior em face do
Estado da Paraíba e da PBPrev - Paraíba Previdência.
1 STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011



Na sentença ora objurgada, o douto magistrado a quo rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva  ad causam  do Estado da Paraíba e,  no mérito,
julgou procedente a pretensão vestibular, a fim de declarar indevidos os descontos
previdenciários  sobre:  Serviços  Extra  PM,  Serviços  Extraordinários  Presídios,
Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade, Gratificação POG. PM, Gratificação
Especial Operacional e Gratificação Atividades Especiais. 

Ato contínuo,  condenou o polo demandado à restituição dos
valores indevidamente cobrados a tais títulos, relativamente ao quinquênio anterior à
propositura  da  demanda,  acrescidos  de  juros  de  mora  e  de  correção  monetária,
segundo teor do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, a contar da data de cada desconto
indevido.

Irresignado  com  o  provimento  singular  em  comento,  a
autarquia  ré  ofertou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,
arguindo, em síntese: o cunho salarial das verbas tomadas como base ao cálculo das
contribuições  previdenciárias;  a  inexistência  de  descontos  previdenciários  sobre o
terço  de  férias  desde  o  exercício  financeiro  de  2010;  assim  como,  ademais,  a
configuração da sucumbência recíproca.

A seu turno, o polo autoral interpôs recurso adesivo, pugnando
pela  reforma parcial  da  sentença,  para  considerar  indevidas  as  seguintes  verbas:
“Horas extras (Serviços Extra – PM; Serviços Extraordinários Presídios); Adicional
Noturno, Adicional de Insalubridade e Diversas Gratificações (Gratificação POG-PM;
Gratificação Especial Operacional; Gratificação de Atividade Especiais); Gratificação
de Magistério Militar”.

O Estado da Paraíba promovido apresentou recurso  adesivo,
ventilando, em suma: em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, uma vez
que não pode ser condenado a devolver contribuições previdenciárias pertencentes à
autarquia previdenciária, bem assim, no mérito, alega a impossibilidade de “afastar a
contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias tão somente pelo fato de que esta
parcela não será incorporada pela aposentadoria”. 

Intimados,  o polo autoral  e a PBPREV – Paraíba Previdência
apresentaram suas contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.



VOTO EM CONJUNTO A REMESSA E OS RECURSOS

De início, fundamental destacar que a controvérsia em deslinde
transita  em  redor  da  discussão  acerca  da  legalidade  da  incidência  de  descontos
previdenciários sobre uma série de verbas dos servidores demandantes, recorrentes,
dentre as quais: Serviços Extra – PM; Serviços Extraordinários Presídios; Adcional
Noturno; Adicional de Insalubridade; Gratificação POG. PM; Gratificação Especial
Operacional; Gratificação Atividades Especiais. 

Antes de se adentrar,  contudo, no exame das rubricas supra,
cumpre  destacar  que  o  recurso  adesivo  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba  (fls.
190/201) não merece conhecimento, pois manejado contra um outro recurso adesivo,
este proposto pelos autores. É dizer, após manejo do recurso adesivo pelos servidores
(fls. 160/167), o magistrado  a quo intimou as partes adversas para contrarrazões (fl.
169), apresentando-as a PBPrev, enquanto o Estado da Paraíba manejou outro recurso
adesivo,  mostrando-se  este  manifestamente  inadmissível  (art.  932,  III,  do  CPC),
diante da falta de previsão legal no ordenamento processualista. 

A  seu  turno,  avançando  ao  exame  do  meritum  causae
propriamente  dito  e  procedendo  à  análise  dos  descontos  previdenciários,  em
específico, ora, sobre às rubricas do artigo 57, da Lei Complementar n. 58/2003, cabe
destacar que as mesmas 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 registra:

“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 […].”8    

“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)”9 

No presente caso, sobre as verbas postuladas e recebidas sob a
rubrica do art. 57, VII, da LC nº 58/03 (Grat. POG.PM, Serviço Extra -PM e Serviço
Extraordinário  Presídio),  deve  haver  as  restituições  dos  descontos  indevidamente
efetuados, respeitada a prescrição quinquenal, bem como a suspensão dos descontos
relativos  à  contribuição  previdenciária.  O  mesmo raciocínio  se  aplica  às  rubricas
Gratificação de Atividades Especiais e Gratificação Especial Operacional, diante da
ausência de habitualidade e do caráter remuneratório.

Com  relação  ao  Adicional  Noturno  e  ao  Adicional  de
Insalubridade,  os  servidores,  embora  postulem  a  suspensão  dos  descontos  e  a
consequente restituição, não fazem prova do recebimento de tais verbas, conforme se
observa das fichas financeiras de pessoal (fls. 91/108), devendo, assim, ser reformada
a decisão  a quo neste ponto,  para ser decotada da condenação as restituições das
mencionadas rubricas. 

Igualmente, no tocante ao pedido de restituição da Gratificação
Magistério Militar formulado no recurso adesivo dos autores (fls. 160/167), registro
que,  além de  configurar  inovação  recursal,  vez  que  não  postulado  na  inicial,  os
promoventes não comprovam o recebimento de tal rubrica, não havendo assim que
se falar em desconto previdenciário indevido.

De outra  banda,  no que diz  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

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



partir do trânsito em julgado da sentença, na razão de 1% (um por cento) ao mês,
conforme se pode ver nos precedentes abaixo:

“TRIBUTÁRIO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  JUROS  DE
MORA.  DISCIPLINA  PRÓPRIA.  CTN  OU  LEI  ESPECÍFICA.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  EM  RECURSO  REPETITIVO.
RESP  PARADIGMA  1.111.189/SP.  RECURSO  ESPECIAL
IMPROVIDO.”2 

“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 A. Zavascki, DJe 26.5.2009, submetido ao rito dos recursos
repetitivos.”3 

“[…]  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 Albino Zavascki,
1ª Seção, 12.11.2008, DJe 24.11.2008 - submetido à sistemática dos
recursos repetitivos: art. 543-C do CPC)”.4

Ademais,  quanto  à  correção  monetária,  tenho  que  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 Colendo
STJ.5 

Por  fim,  quanto  aos  honorários  sucumbenciais,  a  recaírem
apenas sobre os demandados, ante o decaimento do polo autoral em parte mínima
do pedido,   tenho pela  impossibilidade de sua fixação nesta  alçada,  em vista  da
ausência de liquidez do provimento judicial, impondo-se, pois, o teor do artigo 85, §
4º, III, do CPC, pelo qual, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos  termos  previstos  nos  incisos  I  a  V,  somente  ocorrerá  quando  liquidado  o
julgado”.

Em razão de todo o exposto, dou provimento parcial à remessa
necessária  e  ao  apelo  da  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  para  afastar  a

2 STJ - REsp 1361468 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS - Data da Publicação 18/02/2013  
3 STJ - AgRg no AREsp 48.939/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJe de 23/11/2011
4 STJ - AgRg AREsp 326.746/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,  2ª TURMA, 13/08/2013.
5 Súm. nº 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento 

indevido.



condenação  relativa  aos  descontos  do  Adicional  Noturno  e  do  Adicional  de
Insalubridade, bem como para adequar os juros de mora e correção monetária
nos moldes acima delineados. Ademais,  nego provimento ao recurso adesivo
do  autor  e  não  conheço  do  recurso  adesivo  do  Estado  da  Paraíba,  por  ser
manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial à
remessa necessária e ao apelo da PBPrev, negar provimento ao recurso adesivo do
autor e não conhecer do recurso adesivo do Estado da Paraíba, nos termos do voto do
relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


