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Remetente : Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
DESCONTOS  SOBRE  AS  GRATIFICAÇÕES.  PROCEDÊNCIA.
DESCONTOS  INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
DESPROVIMENTO DA REMESSA.

Somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor, para fins de
aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. A justificativa
reside  no fato de que existe  certo encadeamento  proporcional  entre  os  descontos  e  os
benefícios, do que se infere não haver possibilidade de abatimento sobre verbas que não
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

No tocante às verbas recebidas sob a rubrica do art. 57, VII, da Lei complementar estadual
nº 58/2003, entendo que estas não possuem o devido caráter remuneratório e habitual, pois
decorrem  de atividades especiais,  como  bem destaca  o  mencionado  dispositivo.
[…]. (TJPB; Rec. 200.2012.065427-8/002; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
João Alves da Silva; DJPB 27/05/2014; Pág. 13)

Vistos, etc. 

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível oriundas da sentença de fls.
82/83, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande nos
autos da ação de indébito previdenciário movida por Margareth Barbosa Miranda, ora apelada,
em face da PBPREV – Previdência dos Servidores do Estado da Paraíba, ora apelante.

O  Juízo  a  quo julgou  procedente  o  pedido, para  condenar  a  PBPREV
restituição dos valores descontados indevidamente sobre as gratificações de atividade especial e por
exercício de cargo em comissão percebidas pela promovente, observada a prescrição quinquenal,
com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês até o advento
da Lei 11.906/09 e a partir desta, no percentual de estabelecido pela caderneta de poupança.

Irresignada, a PBPREV interpôs recurso de apelação aduzindo a legalidade
dos descontos previdenciários sob as gratificações objeto da lide em razão do caráter contributivo e
solidário do regime da previdência. Por tais motivos, pugna pelo provimento do apelo para reformar
a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.  (fls.87/93)



Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. i98/104)

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  111/113,  opinou  pelo
prosseguimento  da  remessa  necessária  e  da  apelação,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto
ausente interesse que recomende a sua intervenção. 

É o Relatório. Decido.

DA REMESSA OFICIAL:

Muito  embora  o  Juízo   a  quo  entende  pela  desnecessidade  da  Remessa
necessária, percebe-se que a decisão recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição, por se tratar
de sentença ilíquida, na forma do art. 496, NOVO CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico
obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 

II – 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas
autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;

A  partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  não  é  cabível  a
reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o patamar
de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Todavia,  nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  o  posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 496, § 3º,
II, do NOVO Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO.  LIMITAÇÃO.  INTRODUÇÃO DO §  2.º  DO ART.  475  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA DE VALOR CERTO
NÃO  EXCEDENTE  A  60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA.  ILIQUIDEZ  DO  TÍTULO.  REMESSA  NECESSÁRIA.  EXAME
OBRIGATÓRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A Corte Especial deste
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez
do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro
para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade da regra estabelecida no art. 475,
§ 2.º, do Código de Processo Civil.2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as
razões  consideradas  no  julgado  ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus
próprios  fundamentos.3.  Agravo  regimental  desprovido.(AgRg  no  Ag  1254476/SP,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Destarte,  como  a  sentença  é  ilíquida,  conheço  de  ofício  da  remessa
oficial e passo a analisá-la em conjunto com a apelação cível. 



Depreende-se  dos  autos  que  a  apelada  Margareth  Barbosa  Miranda,
ajuizou  Ação de Repetição de Indébito em face da PBPREV – Previdência dos Servidores do
Estado da Paraíba, alegando ser servidora pública e que em seu contracheque estavam ocorrendo
descontos indevidos. Nesses termos, requereu a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Ao apreciar o mérito da demanda, a magistrada a quo julgou procedente o
pedido nos termos do relatório supra. 

Pois bem. Não merece reforma a sentença. 

A apelante, PBPREV,  defende a legalidade dos descontos previdenciários
sob  as  gratificações  objeto  da  lide  em razão  do caráter  contributivo  e  solidário  do  regime  da
previdência. 

Como se sabe, o princípio da solidariedade informa o regime previdenciário
dos servidores públicos. A sua presença, contudo, não afasta a existência de outro princípio, também
afeto a este sistema, qual seja o princípio da retribuição proporcional entre as verbas descontadas
e o montante a ser usufruído pelo inativo posteriormente. 

Assim, somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração
do servidor, para fins de aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. A
justificativa reside no fato de que existe certo encadeamento proporcional entre os descontos e os
benefícios,  do  que  se  infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

O caso em comento, portanto, é de fácil deslinde pois a contribuição não
poderá  incidir  sobre  as  gratificações  de  atividade  especial  temporária  e  gratificação  por
exercício,  por  não estarem inseridas  no conceito de remuneração do servidor,  sendo  verba de
natureza indenizatória. 

Corroborando as argumentações acima, acosto arrestos do Pretório Excelso
sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DO ADICIONAL 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
que não incorporem a remuneração do servidor  . (STF – AI 712880 AgR/MG – Rel. Min.
Ricardo Lewandowski – Primeira Turma – 26/05/2009).

Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Prequestionamento.  Ocorrência.  3.
Servidores públicos federais.  Incidência de contribuição previdenciária. Férias e horas
extras.  Verbas  indenizatórias.  Impossibilidade.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.(STF – RE 545317 AgR/ DF – Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma –
14/03/2008).

A divergência havida entre os tribunais superiores – STF e STJ – há muito
foi superada, porquanto o STJ passou a entender o seguinte:

"A função comissionada não é hoje considerada para fins de fixação dos proventos de
aposentadoria  ou  pensão  estatutária.  Nem  mesmo  a  opção  pode  ser  levada  para
inatividade, dado que ela configura um acréscimo à remuneração do cargo efetivo, não a
integrando, portanto (artigo 5º da Lei 10.475/02)" – STF - Proc. Nº 316.794/2002.(STJ –
Resp. 796889/DF – Rel. Min. Castro Meira – Segunda Turma – Dj 20.02.2006.

Seguindo a mesma linha de raciocínio decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL
CONFIGURADO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO  CONSTITUCIONAL
DE  FÉRIAS.  NÃO-INCIDÊNCIA.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CARACTERIZADA.  REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  PARA  FINS  DE  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO



EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. O Recurso Especial foi provido com o fim de
excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias
pago a servidores públicos. Todavia, o caso dos autos refere-se à exação sobre salários
pagos a trabalhadores privados. Constatado o erro material. 2. Não incide contribuição
previdenciária  sobre  o  terço  constitucional  de  férias,  por  constituir  verba  que  detém
natureza indenizatória. Precedentes desta Segunda Turma. 3. Os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Sob
pena  de  invasão  da  competência  do  STF,  descabe  analisar  questão  constitucional  em
Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 5.
Embargos de Declaração da empresa rejeitados. Acolhidos, sem efeito infringente, os da
Fazenda  Nacional.  (EDcl  no  AgRg  no  REsp  1210517/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011).

Em  relação  à gratificação  de  atividades  especiais do  art.  57  da  Lei
Complementar  58/03  (Regime  Jurídico  dos  servidores  públicos  do  Estado),  convém  tecer
algumas  considerações.  A Lei  Complementar  58/03  estabelece  que  o  servidor  terá  direito  à
gratificação  por  atividades  especiais,  dispondo  em  seu  art.  57  acerca  do  referido  benefício,
vejamos: 

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.

Ora, essa gratificação tem a natureza de função gratificada, pois se refere ao
exercício de atividades que vão além das atribuições do cargo ocupado pelo servidor. Desta feita,
não deve haver contribuição previdenciária sobre essa gratificação, a teor do que dispõe o art. 4º,
§1º inciso VIII da Lei nº 10.887/041, lei esta que pode ser aplicada subsidiariamente à lei estadual
porque não colide com esta, conforme entendimento extraído do AgRg no Resp. 1233201/MA.  

O  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  analisando  casos  idênticos  assim
posicionou-se:

56060412 - REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO
FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  CASSAÇÃO.  AGENTE PENITENCIÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE RISCO
DE  VIDA  E ATIVIDADES ESPECIAIS.  GPC.  IMPOSSIBILIDADE.  NATUREZA
PROPTER  LABOREM.  ADICIONAL  DE REPRESENTAÇÃO.  CARÁTER
REMUNERATÓRIO.  POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. A orientação do STF é no
sentido  de  que  as  contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  em  parcelas
indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor. A gratificação de risco
de  vida  paga  aos  agentes  penitenciários  em  efetivo  exercício  em  estabelecimentos
destinados a custódia de presos ou de internação apresenta, em exame primário, natureza
propter laborem, já que é paga apenas àqueles que se encontrarem na referida situação
funcional,  nos termos do art.  5º e  parágrafo único, da Lei  estadual nº 8.561/2008.  No
tocante às verbas recebidas sob a rubrica do art. 57, VII, da Lei complementar estadual
nº 58/2003, entendo que estas não possuem o devido caráter remuneratório e habitual,
pois  decorrem  de atividades especiais,  como  bem destaca  o  mencionado  dispositivo.
[…]. (TJPB; Rec. 200.2012.065427-8/002; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
João Alves da Silva; DJPB 27/05/2014; Pág. 13) 

1
§1 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:(...) 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 18 de julho de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29


REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS.  Contribuição previdenciária.  Incidência
sobre verbas de caráter  indenizatório.  Impossibilidade.  Férias,  serviço extraordinário,
plantão extra e etapa alimentação. Gratificações de atividades especiais. Art. 57 da LC
53/08.  Função  gratificada.  Impossibilidade  de  incidência.  Precedentes  desta  corte.
Percentual  de  juros.  Natureza  tributária.  1%  a  partir  do  trânsito  em  julgado.
Desprovimento  das  apelações  e  provimento  parcial  da  remessa.  -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.  -  descabe  a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre as parcelas percebidas a título de plantão extra e etapa
alimentação, haja vista a sua natureza indenizatória. (tjpb; proc. 200.2011.024087-2/002;
terceira  câmara  especializada  cível;  Rel.  Juiz  conv.  João  Batista  Barbosa;  djpb
17/12/2012;  pág.  10)  -.  (TJPB;  Rec.  200.2011.039830-8/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 06/09/2013; Pág.
15) 

AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CARÁTER
INDENIZATÓRIO.  GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS,  INSALUBRIDADE,  SERVIÇO
EXTRAORDINÁRIO  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCONTOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  9494/97-  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  DE  ACORDO  COM  O  ART.  20,  §4º  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.  Não possuindo as  gratificações  de
atividades especiais, amparadas no art. 57, VII, Lei complementar estadual nº 58/03, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do estado da Paraíba, caráter
remuneratório e habitual, nos termos do disposto no art. 67, do epigrafado diploma legal,
sobre elas não devem incidir descontos previdenciários. Destinando-se a gratificação de
produtividade a incentivar o servidor a promover maior rendimento no exercício de suas
atribuições específicas, possui ela natureza de vantagem modal ou condicional, de caráter,
portanto, transitório e precário. Logo, sobre ela não deve haver desconto previdenciário.
(tjpb; proc. 200.2011.029.349-1/001; quarta câmara especializada cível; Relª Desª Maria
das  graças  morais  guedes;  djpb  26/09/2012;  pág.  9)  -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. - descabe a incidência de contribuição previdenciária sobre as
parcelas percebidas a título de plantão extra e etapa alimentação, haja vista a sua natureza
indenizatória.  (tjpb;  proc.  200.2011.024087-2/002;  terceira  câmara especializada cível;
Rel.  Juiz  conv.  João  Batista  Barbosa;  djpb  17/12/2012;  pág.  10)  -. (TJPB;  Rec.
200.2012.075363-3/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides; DJPB 08/08/2013; Pág. 17)  

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  À
REMESSA e a APELAÇÃO CÍVEL,  na forma do art. 932 do NCPC, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator


	É o Relatório. Decido.

