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AGRAVO  INTERNO –  DECISÃO  QUE NEGOU
SEGUIMENTO À  APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELOS
PROMOVENTES  E  DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  À
REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÕES  DO  ESTADO
DA  PARAÍBA  E  DA  PBPREV  –   JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  E  SÚMULA
DESTA  EGRÉGIA  CORTE –  POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART.  557 DO  CPC/73 –  PRINCÍPIOS
DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA  PROCESSUAL –
MATÉRIA DE FUNDO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
–  DEVOLUÇÃO–  AGENTES  DE  INVESTIGAÇÃO  DA
POLÍCIA CIVIL  –  VERBAS  NÃO  INCORPORÁVEIS   –
NATUREZA TRANSITÓRIA  – ADICIONAL DE FÉRIAS  –
GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO  ART.  57,  INCISO  VII,
DA LC 58/2003 E NA VEDAÇÃO CONSTANTE NO §3º DO
ART.  13  DA  LEI  Nº  7.517/2003  NA REDAÇÃO
ESTABELECIDA PELA LEI ESTADUAL Nº  9.939/2012  –
ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  AUXÍLIO  ALIMENTAÇÃO,
PLANTÃO EXTRA,  IML E GRATIFICAÇÕES DO GOE E
GTE  –  DESCONTOS  ILEGÍTIMOS  –  ESTABILIDADE
FINANCEIRA,  REPRESENTAÇÃO  COMISSÁRIO  E
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA
–  ART.  191-A DA LC  Nº  58/03  –  INCORPORAÇÃO  À
REMUNERAÇÃO  –  COBRANÇA  DA  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA- AGRAVO  QUE  NÃO  TRAZ
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Na linha do entendimento pacificado no âmbito do Excelso
Supremo  Tribunal  Federal, "somente  as  parcelas
incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da

1



Agravo Interno Nº.0024746-95.2013.815.2001

contribuição previdenciária.1"

A  inovação  trazida  pelo  art.  557,  do  CPC/73 institui  a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior
atendendo  aos  princípios  da  economia  e  celeridade
processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 396/400) interposto pelo Estado
da  Paraíba contra  a Decisão  Monocrática (fls.  374/381)  que  negou
seguimento à Apelação interposta por Hermani Sávio Cruz Ferraz e outros; e
deu provimento parcial aos Apelos do Estado da Paraíba e da PBPREV, bem
como à Remessa Necessária, para excluir da condenação a verba referente à
VPNI LC73/07, bem como ajustar os consectários legais, mantendo inalteradas
as demais disposições da sentença.

Na decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital  nos autos da Ação de  Repetição de Indébito
Previdenciário, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar “indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre: Adicional
de férias,  gratificações do Art.  57,  VII,  L 58/03 (códigos 137,139,149,  147),
abono de permanência, adicional noturno, gratificação de atividades especiais
temp., auxílio alimentação, GOE, GTE, adicional de insalubridade, plantão IML,
plantão extra, VPNI LC 37/07”. Determinou, ainda, a restituição das quantias
indevidamente descontadas, correspondentes aos descontos previdenciários,
no período não prescrito, com correção monetária e juros na forma do art. 1º-F
da Lei nº. 9.494/97.

Nesse momento, em razões recursais do Agravo Interno, o Estado
da Paraíba funda sua pretensão na ofensa da decisão monocrática ao art. 111,
II e 176 do CTN, bem como art. 4, §1º, da Lei nº 10.887/04, revelando que não
se  pode  ampliar  a  ideia  de  isenção  sem  previsão  explícita  nesse  sentido.
Assevera  que  o  fundamento  da  decisão  implica  em negar  a  incidência  da
contribuição  previdenciária  sobre  adicional  de  férias  e  de  inúmeras
gratificações inerentes à carreira militar.

Requereu,  ainda, o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

1 STF, RE- Ag R389903/DF, Relator Ministro Eros Grau, 21/02/2006
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Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  404/414,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno,  postula  o Estado  da  Paraíba a
reforma da decisão monocrática às fls. 374/381, alegando os pontos indicados
no relatório acima.

A princípio, esclareço a legitimidade da aplicação do art. 557, do
CPC  de 1973 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido
objeto  de análise  reiterada  pelos  Tribunais  Superiores  e  por  esta  Corte  de
Justiça.

Acrescento, ainda, que o STJ tem se manifestado no sentido de
ser  possível  a  aplicação  do  art.  557  do  CPC  quando  o  relator  segue  a
orientação dominante de seu órgão colegiado, porquanto esta postura privilegia
os princípios da celeridade e economia processuais. Veja-se o julgado extraído
do Informativo Jurisprudencial nº 539, de 15 de maio de 2014:

Não há ofensa ao art. 557 do CPC quando o Relator nega
seguimento a recurso com base em orientação reiterada e
uniforme do órgão colegiado que integra, ainda que sobre o
tema não existam precedentes de outro órgão colegiado –
do  mesmo  Tribunal  –  igualmente  competente  para  o
julgamento da questão recorrida. De fato, o art. 557 do CPC
concede autorização para que o Relator negue seguimento
a  recurso  cuja  pretensão  confronte  com  a  jurisprudência
dominante  do respectivo  Tribunal,  do  STF ou de Tribunal
Superior. Nesse contexto, a configuração de jurisprudência
dominante prescinde de que todos os órgãos competentes
em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito
do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios
da economia processual e da razoável duração do processo
e tem por  finalidade  a  celeridade  na  solução dos litígios.
Assim,  se  o  Relator  conhece  orientação  de  seu  órgão
colegiado,  desnecessário  submeter-lhe,  sempre  e
reiteradamente,  a  mesma  controvérsia.   (AgRg  no  REsp
1.423.160-RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em
27/3/2014.)

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL E  REMESSA OFICIAL   – AÇÃO DE
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REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  –
ALEGAÇÃO  DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO  ESTADO
DA  PARAÍBA  - FRAGILIDADE  –  SERVIDORES  DA
POLÍCIA CIVIL EM ATIVIDADE – SÚMULAS 48 E 49 DO
TJPB - ENTE PAGADOR – LEGITIMIDADE EVIDENTE –
REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO BIENAL ESTABELECIDA NO
CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS
PRAZOS  ESPECIAIS  PREVISTOS  NO  ART.  1º  DO
DECRETO Nº20.910/32 – ENTENDIMENTO PACIFICADO
NO RESP. Nº 1251993, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA
DO  ART.  543-C  DO  CPC73  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  -
DEVOLUÇÃO  DOS  DESCONTOS  –  AGENTES  DE
INVESTIGAÇÃO  DA POLÍCIA  CIVIL  –  VERBAS  NÃO
INCORPORÁVEIS   – NATUREZA  TRANSITÓRIA   –
ADICIONAL DE FÉRIAS – CARÁTER NÃO HABITUAL  –
NATUREZA  COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA  –
INCIDÊNCIA INDEVIDA  –  GRATIFICAÇÕES PREVISTAS
NO ART. 57, INCISO VII, DA LC 58/2003 E NA VEDAÇÃO
CONSTANTE NO  §3º DO ART. 13 DA LEI Nº 7.517/2003
NA REDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI ESTADUAL Nº
9.939/2012  –  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO,  PLANTÃO  EXTRA,  IML  E
GRATIFICAÇÕES  DO  GOE  E  GTE  –  DESCONTOS
ILEGÍTIMOS  –  ESTABILIDADE  FINANCEIRA,
REPRESENTAÇÃO  COMISSÁRIO  E VANTAGEM
PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – ART. 191-A
DA LC Nº 58/03 – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO –
COBRANÇA  DA  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE
JUSTIÇA  –  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  –  MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DAS ADI´S 4425 E 4357 – ALTERAÇÃO DO
JULGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT E §1º-
A, DO CPC/73 –  NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DOS  PROMOVENTES  E PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
APELOS DO ESTADO DA PARAÍBA, DA PBPREVE E DA
REMESSA NECESSÁRIA.

Tratando-se de suspensão de desconto de verba suprimida
da remuneração de policial civil em atividade, não há dúvida
de que a legitimidade para a causa é do Ente pagador, no
caso, o Estado da Paraíba.

Apesar da anterior divergência existente no cenário jurídico
nacional,  hoje  vigora  na  jurisprudência  que  as  ações
ajuizadas em face do Poder Público devem obedecer aos
ditames  especiais  do  Decreto  nº  20.910/1932  e  não  aos
prazos gerais prescricionais estabelecidos pelo Código Civil,
sendo submetida a matéria, inclusive, à sistemática do art.
543-C do CPC/732.

Não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de

2 (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 19/12/2012)
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férias, uma vez que ele não se incorpora à remuneração do
servidor para fins de aposentadoria. Precedentes do STJ e
STJ. 

É indevido o desconto de contribuição previdenciária  sobre
as gratificações previstas no art.  57  da LC 58/20033,  bem
como no art. 84 da Lei nº 8.558/084 referente às atividades
especiais,  gratificação  de  atividade especial  temporária,
adicionais noturno e insalubridade.

Conforme a vedação constante no §3º do art. 13 da Lei nº
7.517/2003,  estão  excluídas  da  base  de  cálculo  da
contribuição previdenciária, o abono de permanência (inciso
VIII), o auxílio alimentação (inciso IV), o plantão IML e extra
(inciso VI), pagas em decorrência do local de trabalho e as
gratificações  do  GOE e  GTE (inciso  VII),  decorrentes  do
exercício de função gratificada.

No  que  tange  à  Vantagem  Pessoal  Nominalmente
Identificada, VPNI,  prevista no art. 191 -A da LC º 58/035,
incluída  pela  LC  nº73/2007,  bem  como  à  Estabilidade
Financeira,  prevista no art.  154 da LC nº  39/85,  além da
verba  denominada  Representação  Comissário,  por  se
tratarem  de  verbas  incorporadas  à  remuneração  do
servidor,,  é  legítima  a  cobrança  da  contribuição
previdenciária.

A aplicação dos índices nas condenações em desfavor da
Fazenda  Pública  deve  ser  amoldada  a  orientação  do
Supremo  Tribunal  Federal  após  a  modulação  dos  efeitos
conferidos no julgamento das ADIS 4425 E 4357.
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido, restou configurado o entendimento pacificado no âmbito do Excelso
Supremo  Tribunal  Federal  que: "somente  as  parcelas  incorporáveis  ao

3 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;
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”.
4 Art. 84. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao Policial civil as seguintes vantagens, cuja regulamentação

será objeto de lei específica:
I – gratificação de risco de vida;
II – gratificação pelo exercício de função;
III – gratificação natalina;
IV – gratificação de atividades especiais;
V – gratificação pelo exercício de atividades insalubres;
VI – adicional de férias;
VII – adicional de representação
5 Art. 191-A. Fica transformada em VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada) toda a importância paga

em razão da incorporação de retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de
provimento em comissão ou de Natureza Especial, exercido em qualquer dos poderes, a que se refiram os artigos
154,  230 e  232,  parágrafo  único  da Lei  Complementar  39  de 23 de dezembro de 1985,  revogada pela  Lei
Complementar 58 de 30 de dezembro de 2003.
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salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.6"

Nesse sentido, transcrevo a análise de cada verba remuneratória
enfrentada na decisão objurgada:

[…]
Logo, é incabível a aplicação de contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, razão pela qual não
merece qualquer reparo nesse ponto a sentença atacada.

Também é reiterado nesta Corte o entendimento no sentido
de que é indevido o desconto  na remuneração a título de
contribuição  previdenciária  sobre  as  gratificações
previstas no art. 57 da LC 58/20037, bem como no art. 84
da  Lei  nº  8.558/088 referente  às atividades  especiais,
gratificação de atividade especial temporária, adicionais
noturno e insalubridade, dada a natureza transitória  e o
caráter propter laborem dessas verbas.

No mesmo sentido, conforme a vedação constante no  §3º
do art. 13 da Lei nº 7.517/2003, estão excluídas da base de
cálculo  da  contribuição  previdenciária,  o  abono  de
permanência (inciso  VIII),  o  auxílio  alimentação (inciso
IV), o plantão IML e extra (inciso VI), pagas em decorrência
do local de trabalho e as gratificações do GOE e GTE (inciso
VII), decorrentes do exercício de função gratificada.
[…]

Por  outro  lado,  no  que  tange  à  Vantagem  Pessoal
Nominalmente Identificada, VPNI,  prevista no art. 191 -A
da LC º  58/039,  incluída pela LC nº73/2007,  bem como  à
Estabilidade  Financeira,  prevista  no  art.  154  da  LC  nº
39/85,  além  da  verba  denominada  Representação
Comissário, por  se  tratarem de  verbas incorporadas à
remuneração  do  servidor,  é  legítima  a  cobrança  da
contribuição  previdenciária,  devendo  ser  reformada  a

6 STF, RE- Ag R389903/DF, Relator Ministro Eros Grau, 21/02/2006
7 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;
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”.
8 Art. 84. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao Policial civil as seguintes vantagens, cuja regulamentação

será objeto de lei específica:
I – gratificação de risco de vida;
II – gratificação pelo exercício de função;
III – gratificação natalina;
IV – gratificação de atividades especiais;
V – gratificação pelo exercício de atividades insalubres;
VI – adicional de férias;
VII – adicional de representação
9 Art. 191-A. Fica transformada em VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada) toda a importância paga

em razão da incorporação de retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de
provimento em comissão ou de Natureza Especial, exercido em qualquer dos poderes, a que se refiram os artigos
154,  230 e  232,  parágrafo  único  da Lei  Complementar  39  de 23 de dezembro de 1985,  revogada pela  Lei
Complementar 58 de 30 de dezembro de 2003.
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sentença quanto à primeira (VPNI). [...]
 
Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum

subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/5

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa 7


