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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO. TERÇO DE FÉRIAS. VERBA INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.
ENTENDIMENTO  PACÍFICO  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO
NESTA PARTE DA SENTENÇA PARA APLICAR O ART. 2º DA LEI
ESTADUAL Nº 9.242/2010 E A SÚMULA . PROVIMENTO NEGADO
A APELAÇÃO CÍVEL E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA. 

Somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor, para fins
de aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária, sendo
pacífico  o  entendimento  dos  Tribunais  Superiores  e  desta  corte   no  sentido  da
impossibilidade  de  se  incluir  na base  de cálculo  da  contribuição  previdenciária  a
parcela relativa ao terço constitucional de férias percebido por servidor público

Como a dívida é de natureza tributária, não é aplicável ao caso em tela o art.1º-F da
Lei  9.494/97.  In  casu,  tratando-se  de  desconto  previdenciário  indevido,  deve  ser
aplicado o percentual de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em
julgado, conforme disciplina o art.2º da Lei Estadual 9.242/2010.

A correção monetária, deve incidir a partir dos recolhimentos indevidos   - Súmula
162 do STJ - "Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir
do pagamento indevido"..

Vistos etc.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível oriundas da sentença de fls.
139/142 proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Previdenciário
ajuizada por  Antônio Aurélio de Oliveira Borges em desfavor da PBPREV, julgou procedente em
parte o pedido autoral para reconhecer a isenção da contribuição previdenciária sobre o terço de
férias, bem como para condenar a promovida a restituir ao autor os valores cobrados indevidamente,
respeitado  o  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  demanda,  com  juros  de  mora  e  correção
monetária.



Irresignada, a PBPREV defende a legalidade dos descontos previdenciários
sobre o terço de férias, bem como afirmando que desde o exercício de 2010, não mais incidem tais
descontos,  pugna pelo provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os  pedidos
iniciais. (fls.144/148).

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 154/157)

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 167/168, opinou apenas pelo
prosseguimento do feito, porquanto ausente interesse que recomendasse sua intervenção.
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Nos termos da Súmula 490 do STJ, quando a sentença for ilíquida, deve ser
conhecida a remessa. 

Súmula  490 -  A  dispensa  de  reexame  necessário,  quando  o  valor  da
condenação  ou do direito  controvertido  for  inferior  a  sessenta  salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial e passo a analisá-la em conjunto
com a apelação cível.

Depreende-se  dos  autos  que  o  apelado,  Antônio  Aurélio  de  Oliveira,
Borges ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face do apelante, alegando ser servidor público e
que,  em seu  contracheque,  estavam ocorrendo  descontos  indevidos.  Nesses  termos,  requereu  a
restituição dos valores recolhidos indevidamente.

O Juízo   a quo   julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do
relatório supra. 

O terço constitucional de férias, como bem entendeu o Juízo  a quo, não se
enquadra  no  grupo  de  parcelas  que  se  incorporam  aos  proventos  dos  servidores,  o  que,  por
corolário, acaba por frustrar a incidência de contribuição previdenciária.

É  pacífico  que  o  desconto  previdenciário  não  deve  incidir  conforme
jurisprudência desta do Supremo, senão vejamos:

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 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.  1.  A matéria
constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios
no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza
o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 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. (STF – AI 710361/MG – Rel. Min. Carmen.
Lúcia – Primeira Turma – 08/05/2009) 

Ainda,  o  STJ  no  julgamento  do  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência Pet 7.296/PE, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, a Primeira Seção desta Corte,
após acolher o pedido formulado pela União, manteve a decisão prolatada pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais  no sentido da impossibilidade



de se incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela relativa ao terço
constitucional de férias percebido por servidor público.(STJ – AgRg na Pet 7193/RJ – Rel. Min.
Mauro Campbell Marques – Primeira Seção – Dje 09.04.2010)

No tocante à alegação da PBPREV de que desde o ano de 2010 não mais
efetua desconto previdenciário sobre o terço de férias, não há provas nos autos de que inexistiu
desconto no período alegado pelo recorrente. Sendo assim, não há como considerar esse argumento
da apelante.

Assim não merece reforma a sentença nesta parte.

Por sua vez, no que se refere aos juros e correção monetária, merece reparo
a sentença uma vez que aplicou os juros de 0,5% ao mês a partir da citação a, ainda restou silente
quanto ao termo inicial da correção monetária.

Com efeito ao julgar as ADIns 4.425/DF e 4.357/DF, em 11/03/2013 o STF
declarou a inconstitucionalidade do § 12, art. 100 da CF (declaração de inconstitucionalidade com
redução  do  texto)  dos  trechos  “independentemente  de  sua  natureza” e  “índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança”, remanescendo o restante. 

Como  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,
praticamente  reproduz  a  norma  do  12  do  art.  100  da  CF/88,  o  Supremo  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. Em virtude da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09:

(a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica
da caderneta de poupança; e 

(b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e
juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  exceto  quando  a  dívida  ostentar  natureza
tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 

O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual
deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista
do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 

A correção monetária, deve incidir a partir dos recolhimentos indevidos   -
Súmula 162 do STJ - "Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do
pagamento indevido"..

Ainda,  como  a  dívida  é  de  natureza  tributária,  in  casu,  desconto
previdenciário indevido, deve ser aplicado o percentual de juros de 1% (um por cento) ao mês, a
partir do trânsito em julgado, conforme disciplina o art. 2º da Lei Estadual 9.242/2010.

Ressalte-se, ademais, que a modificação de juros e correção monetária não
implica reformatio in pejus haja vista que são consectários legais da condenação, a teor do que
dispõe a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRESENÇA  DE
OBSCURIDADE  NO  JULGADO.  CRITÉRIOS  DE  INCIDÊNCIA  DOS  JUROS
MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS AFASTADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.  1.  Silente  a  sentença  de
primeira instância a respeito da incidência de juros e correção monetária, pode o Tribunal,
em  reexame  necessário,  estabelecer  como  essas  parcelas  devem  incidir,  sem  implicar
reformatio in pejus. Precedentes. (...)EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG – Embargos de
declaração  no  Agravo  Regimental  no  Agravo  de  Instrumento
2009/0213618-9 – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – Dje 02/02/2016).



Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL E
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL À  REMESSA  NECESSÁRIA  apenas  para  determinar  a
incidência da correção monetária de acordo com o INPC, desde a data dos descontos indevidos, e
juros  moratórios  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  em
obediência ao art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henrique de Sá Benevides
Relator
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