
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  (Processo  nº  0036479-
63.2010.815.2001)
ORIGEM : 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
01 APELANTE : Francival Araújo dos Santos Fernandes
ADVOGADO : Ricardo Nascimento Fernandes (OAB/PB )
02 APELANTE : PBPREV – Paraíba Previdência
PROCURADOR : Daniel Guedes de Araújo e Outros
03 APELANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Alexandre Magnus F. Freire

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  Apelação  e  Remessa
Necessária. Militar. Restituição De Descontos Previdenciários.
Verbas  Remuneratórias.  Incidência.  Terço  Constitucional  De
Férias. Caráter Indenizatório. Não Incidência. Precedentes Dos
Tribunais  Superiores  E  Desta  Corte.  Gratificações  Propter
Laborem.  Impossibilidade De Descontos.  Incidência Somente
Sobre Verbas Habituais Com Caráter Remuneratório. Art. 201
Da Constituição Federal. Correção Monetária E Juros De Mora.
Observância Da Inconstitucionalidade Do Art. 1º-F Da Lei Nº
9.494/1997 Com A Redação Dada Pelo Lei Nº 11.960/2009 No
Âmbito Dos Julgamentos Das Adi's 4357 E 4425. Provimento
Parcial Da Apelação Do Primeiro Apelante. Desprovimento Do
Apelo Do Inss E Da Remessa Necessária. Não Conhecimento
Da Apelação Do Estado Da Paraíba.

-  Nos  termos do  art.  201  da  Constituição  Federal,  serão
incorporados  ao  salário,  para  efeito  de  contribuição
previdenciária, os ganhos habituais do empregado.
 
-  O terço constitucional de férias não possui natureza salarial,
mas sim indenizatória, com o fim de proporcionar um reforço
financeiro para que o servidor possa utilizar em seu lazer
ao fim de um ano de trabalho, não podendo sobre tal  verba
incidir descontos previdenciários.
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-  Os  valores  percebidos  sob  a  rubrica  do  art.  57  da  Lei
Complementar  nº  58/2003  não  possuem  habitualidade  e
caráter  remuneratório,  porquanto  decorrem  de  atividades  e
circunstâncias especiais e temporárias. Possuem, pois, caráter
propter  laborem,  não  devendo  incidir  no  cálculo  das
contribuições previdenciárias devidas.

-  A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade declarada, que: “fica mantida a aplicação
do  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda  Constitucional  nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser  corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários” (Questão de
Ordem nas ADI's 4.357 e 4.425).

-   Não  conhecimento  da  apelação  do  estado  da  paraíba,
provimento parcial da apelação de Francival Araújo dos Santos
Fernandes e desprovimento do apelo do inss e da remessa
necessária.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em  conhecer  parcialmente  do  recurso  para,  nesta  extensão,  negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Francival Araújo dos Santos
Fernandes, pela PBPREV – Paraíba Previdência e pelo Estado da Paraíba em face da
sentença  proferida  pelo  Juiz  da  1a Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital,  que  julgou
parcialmente  procedente  a  pretensão  do  primeiro  apelante  para  condenar  o  INSS  a
restituir as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre o
terço constitucional de férias, observada a prescrição quinquenal e acrescidos de juros de
mora e correção monetária (fs. 100/102v). 

Em  sede  de  apelação,  fls.106/116,  Francival  Araújo  dos  Santos
Fernandes,  insurge-se  contra  a  sentença,  alegando  a  ilegalidade  do  desconto
previdenciário, não só da incidência sobre o 1/3 de férias, mas também sobre as demais
verbas que não serão incorporadas à aposentadoria pelo apelante.

Sustenta  que  a  sentença  contraria  entendimento  pacífico  dos
Tribunais Superiores, bem como deste Tribunal de Justiça que se posicionam pela não
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incidência  de  descontos  previdenciários  sobre  parcelas  remuneratórias  de  natureza
transitória e caráter propter laborem.

Aduz que, a despeito do afirmado pelo Instituto Previdenciário, os
descontos sobre o 1/3 de férias continuaram a ser perpetrados, mesmo após o ano de
2010,  fato demonstrado por meio da colação de contracheques de outro servidor aos
autos, motivo pelo qual entende ser devido o ressarcimento dos valores descontados nos
cinco anos anteriores à propositura da ação até os dias atuais.

Afirma que os juros de mora a serem aplicados ao débito é de 12%
ao ano, desde a data da propositura da ação, nos termos do art. 167 do CTN e não de 6%
conforme fixado na sentença.

Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos
no valor de 20% sobre o valor da condenação, em razão da natureza e a importância da
causa, bem assim o grau de zelo do profissional, nos termos do §4º, art. 20 do CPC.

Requer,  por  fim,  que  sejam  declarados  indevidos  os  descontos
previdenciários sobre as verbas que não serão convertidas em benefício do apelante na
aposentadoria, a condenação do INSS e Estado da Paraíba na obrigação de restituir os
valores indevidamente descontados, não atingidos pela prescrição quinquenal, acrescidos
dos  juros  de  mora  e  correção  monetária,  além  da  condenação  dos  apelados  ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% sobre o valor da
causa.

Em sua apelação o Estado da Paraíba, fls. 117/127, argumenta, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, assevera a legalidade dos
descontos previdenciários, incidentes sobre o 1/3 de férias e demais vantagens, tomando
como base legal o art. 214, §4º do Decreto 3.048/99, o art. 4º da Lei 10.887/2004 e o art.
97, IV do CTN. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar e, na hipótese de superação
desta,  que  haja  a  reforma  da  sentença  para  que  seja  determinado  tão  somente  a
proibição do desconto previdenciário sobre o terço de férias, sem que o Estado tenha que
restituir os valores descontados sob a égide da legislação autorizadora.

A PBPREV recorreu da sentença,  fls.  128/132,  alegando não ser
devido  o  pagamento  dos  valores  descontados  sobre  o  terço  constitucional  de  férias
efetuados, uma vez que a inovação legislativa trazida pela Lei 12.668/2012, a qual excluiu
a  obrigatoriedade  do  recolhimento  da  contribuição  previdenciária,  apenas  passou  a
produzir efeitos a partir de 18 de julho de 2012, sem, no entanto, reconhecer ilegalidade
nos procedimentos praticados anteriores ao exercício de 2010, uma vez que antes desta
data os descontos estavam respaldados no art.  4º,  X da Lei  10.887/04.  Pugnou pela
reforma da sentença em sua totalidade, ou caso não haja alteração de seus termos, que
seja observado o regramento legal quanto à fixação dos juros moratórios.

Francival  Araújo  dos  Santos,  apresentou  contrarrazões  às
apelações, fls. 136/143.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 150/154.
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Decisão  de  sobrestamento  do  processo,  proferida  pela  então
relatora Desembargadora Maria das Neves do Egito  de A.  D. Ferreira,  no sentido de
aguardar o julgamento do RE593068, com repercussão geral reconhecida pelo STF, fls.
156/157.

É o relatório.

VOTO  - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

Compulsando os autos,  verifica-se que a decisão de fls.  156/157
determinou a suspensão do processo, para que aguardasse o julgamento do RE 593.068,
com repercussão geral reconhecida pelo STF.

Ocorre que a matéria submetida ao regime da repercussão geral diz
respeito  à  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  de  férias,
exclusivamente no que se refere a servidor público federal, não se aplicando ao caso
dos autos, posto que o autor da demanda, ora apelante, é servidor público estadual.

Neste sentido, eis precedente do próprio STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.  FÉRIAS  EFETIVAMENTE  GOZADAS.
INFRACONSTITUCIONAL.  REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA
163. NÃO-APLICABILIDADE. 
1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre
as  remunerações  pagas  durante  as  férias  efetivamente
gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o
processamento do apelo extremo.
2.  O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo
recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original
do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do
Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não
tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga
durante  o  período  de  férias  gozadas,  mas  apenas  sobre  o
adicional  de  férias  (terço  constitucional),  aplica-se  tão
somente aos servidores públicos federais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento1. (grifo nosso)

Dessa forma, nos termos do art. 1.037, §12, I2, do CPC, comprovado
o distinguishing, deve cessar o sobrestamento deste processo, que deverá retomar a sua
regular marcha.

1(RE 949275 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016)
2§ 12.  Reconhecida a distinção no caso:
I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;
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Assim, com amparo no art.  932, I3,  do CPC,  torno sem efeito a
decisão de fls. 156/157 e passo ao julgamento das apelações e remessa, fazendo-o
de forma conjunta, haja vista a indissociabilidade de seus fundamentos.

A questão posta a debate centra-se na possibilidade de restituição
dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas
pelo servidor público apelado.

Primordialmente,  cumpre  esclarecer  que,  com  a  alteração  da
sistemática de cálculo dos proventos da aposentadoria, decorrentes da Lei 10.887/2004,
não cabe mais falar em “verbas remuneratórias que não comporão a aposentadoria”.

 Isso  porque,  segundo  o  art.  1º  da  Lei  referida,  no  cálculo  dos
proventos de aposentadoria dos servidores ocupantes de cargo efetivo, será considerada
a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as
contribuições  do  servidor  aos  regimes  de  previdência  a  que  esteve  vinculado,
correspondentes a  80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, desde a
competência julho de 1994 ou desde a do início  da contribuição,  se posterior  àquela
competência.

Dessa forma, há que se perquirir quais seriam as parcelas salariais
idôneas a sofrer a incidência de contribuição previdenciária.

Ao tratar do tema, a Constituição do Estado da Paraíba, em seu art.
2034, dispõe que o regime de previdência dos servidores públicos do Estado observará,
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

No tocante ao regime geral de previdência social, disciplinado no art.
2015 da Constituição Federal, há expressa previsão de que serão incorporados ao salário,
para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado.

Dessa forma, todas as verbas remuneratórias, que consistirem em
ganhos habituais do servidor público, deverão ser levadas em conta para os cálculos de
sua aposentadoria.

Na situação em análise, observa-se que a sentença recorrida determinara
a  restituição  dos  descontos  previdenciários  incidentes  sobre  o  terço  de  férias

3Art. 932.  Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for
o caso, homologar autocomposição das partes;
4Art.  203.  Além  do  disposto  no  art.  34,  o  regime  de  previdência  dos  servidores  públicos  do  Estado
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

5Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a:
(…)
§11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.” (grifo
nosso).
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constitucional, negando  a  restituição,  entretanto,  em  relação  as  demais  vantagens
pleiteadas, quais sejam:  serviços extraordinários, demais gratificações e vantagem
pessoal,  estabelecidas pelo art. 57 e incisos do  Estatuto do Servidor Público do
Estado da Paraíba, LC 58/2003.

 No que se refere ao Adicional de Férias, previsto no art. 706 da
LC n. 58/03, foi explicitamente afastado da base de cálculo da contribuição previdenciária,
conforme disposto no art. 13, §3o, IX7, da Lei n. 7.517/03, com a redação conferida pela
Lei n. 9.939/12, que trata sobre o Regime Próprio de Previdência do Estado da Paraíba. 

Ademais, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que tal
verba não possui natureza salarial, mas sim indenizatória, com o fim de proporcionar um
reforço financeiro para que o servidor possa utilizar em seu lazer ao fim de um ano de
trabalho. 

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal  de Justiça, que no
julgamento de Recurso Especial, proveniente deste Estado, assim se manifestou:

 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA  AFRONTA
AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE  NO  ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE ESTÁ ASSENTADO EM BASE, RAZÕES
E MOTIVOS SÓLIDOS. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO
DA PARAÍBA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA,  com  fundamento  na  alínea  a  do  art.  105,  III  da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, assim ementado:
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  INCIDÊNCIA  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  PARCELAS
PERCEBIDAS POR POLICIAL MILITAR.  AÇÃO PROPOSTA
EM  FACE  DA  PBPREV  E  DO  ESTADO.  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO ESTADO E
REMESSA  NECESSÁRIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO.  APLICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO
CONSUBSTANCIADO  NAS  SÚMULAS  48  E  49  DESTE
TRIBUNAL.  MÉRITO.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  VERBA  DE
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
ILEGALIDADE  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA

6Art. 70 – Independentemente de solicitação, será paga ao servidor, por ocasião das férias, a gratificação
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração a que tiver direito no período correspondente às férias. 
7Art. 13 – São fontes do plano de custeio da Paraíba Previdência – PBPREV:
[...]
§3°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:
[…]
IX - o adicional de férias;
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SOBRE  AS  GRATIFICAÇÕES  E  VANTAGENS
COMPROVADAMENTE  PERCEBIDAS  PELO  AUTOR.
PARCELAS QUE NÃO INTEGRARÃO OS PROVENTOS DA
INATIVIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CÂMARA.  JUROS
DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, DESDE
CADA DESCONTO INDEVIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
188,  DO  STJ  C/C  A  LEI  ESTADUAL  9.242/2010.
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. 
1. O Estado da Paraíba tem legitimidade para figurar no polo
passivo  de  demandas  em  que  se  pleiteia  a  restituição  de
contribuição previdenciária recolhida por servidor público, ativo
ou  inativo,  e  por  pensionista,  e  a  abstenção  de  futuros
descontos  de  contribuição  previdenciária  do  servidor  em
atividade.  Inteligência  das  Súmulas  48  e  49  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba.
2.  A  orientação  do  Supremo  Tribunal  é  a  de  que  as
contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  em
parcelas  indenizatórias  ou  que  não  incorporem  a
remuneração  do  servidor  (STF,  AI  712880  AgR/MG,
Primeira  Turma,  Rela.  Ministro  Ricardo  Lewandowski,
julgado em 26/05/2009, DJe 19/06/2009).
3.  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  pela  não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos a título de adicional  de 1/3 de férias, uma vez
que possuem caráter  indenizatório  (STJ,  AgRg no REsp
1293990/RN,  Rel.  Ministro   Napoleão  Nunes  Maia  Filho,
Primeira Turma, DJe 17/03/2016).
5.  Julgados  desta  Corte  têm  decidido  ser  indevido  o
desconto de contribuição previdenciária nas gratificações
regulamentadas pelo art. 57, inc. VII da Lei Complementar
58/2003, dada a natureza transitória e o caráter propter 
laborem (fls. 138).
(...)
6.   Ao contrário do alegado, constata-se que o Tribunal a quo
manifestou-se  fundamentadamente  a  respeito  de  todas  as
questões posta à sua apreciação tendo decidido,  entretanto,
contrariamente aos interesses do recorrente que buscou, com
os  Embargos  de  Declaração,  a  reapreciação  do  mérito  da
causa.
7.   Com efeito, na hipótese dos autos não se verifica qualquer
incorreção no decisum que justifique sua modificação. 
8.   O  Tribunal  estadual  julgou  a  causa  nos  limites  postos,
entregando  a  prestação  jurisdicional  da  forma  requerida,
quando  apreciou  e  declarou  indevida  a  incidência  de
contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  de  férias,  das
Gratificações dos arts. 57, VII, da Lei Complementar 58/03 e da
Gratificação Especial Operacional, consoante pleiteado.
9.   Isso posto, não há como acolher a alegada violação do art.
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1.022 do CPC/2015, visto que a lide foi solvida com a devida
fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada
pelo ente público. Todas as questões postas em debate foram
efetivamente  decididas,  não  tendo  havido  vício  algum  que
justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. 

Quanto ao pleito de ressarcimento dos valores descontados sobre o
terço de férias referente  ao período de 2010 até os dias atuais,  o  recorrente não se
desincumbiu de provar a permanência dos descontos indevidos, limitando-se a trazer ao
processo o contracheque de servidor outro que não o seu, de modo que não merece
acatamento o requerido, tendo julgado com acerto o magistrado sentenciante neste ponto.

Em relação às demais verbas elencadas no art. 57 e incisos da
LC 58/038, a Lei Federal nº 10.887/2004 dispõe em seu art. 4º sobre as contribuições
previdenciárias dos servidores públicos ativos, afirmando, em seu §1º,  que a base de
contribuição  será  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  legais
permanentes  e  dos  adicionais  individuais,  excluindo, de  outra  senda,  os  seguintes
valores:

“Art.  4º,  §  1º:  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 qualquer outras vantagens, excluídas:
I - as diárias para viagens; II - a ajuda de custo em razão de
mudança de sede;  III  -  a  indenização de  transporte;  IV  -  o
salário-família; V - o auxílio-alimentação; VI - o auxílio-creche;
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local
de  trabalho;  VIII  -  a  parcela  percebida  em  decorrência  do
exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou
gratificada; e IX - o abono de permanência de que tratam o §
19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003; X- o adicional de férias; XI- o adicional noturno; XII- o
adicional por serviço extraordinário; XIII- a parcela paga a título
de assistência à saúde suplementar;  XIV-  a  parcela  paga a

8Art. 57. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei e das estabelecidas em lei específica, 
poderão ser deferidos aos servidores:
I – gratificação pelo exercício função;
II – gratificação natalina;
III – gratificação pelo exercício de cargo em comissão;
IV – gratificação de produtividade;
V – gratificação de exercício em órgãos fazendários;
VI – gratificação de interiorização;
VII – gratificação de atividades especiais;
VII – gratificação pelo exercício em gabinete;
VIII – gratificação de assessoria especial;
X – gratificação pelas férias;
XI – gratificação adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas;
XII – gratificação pela prestação de serviço extraordinário;
XIII – gratificação pelo trabalho noturno;
XIV – adicional de representação.
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título de assistência pré-escolar; XV- a parcela paga a servidor
público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo,
na  condição  de  representante  do  governo,  de  órgão  ou  de
entidade da administração pública do qual é
servidor;  XVI  -  o  auxílio-moradia;  XVII  -  a  Gratificação  por
Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o Art. 76-A da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; XVIII - a Gratificação
Temporária  das  Unidades  dos  Sistemas  Estruturadores  da
Administração Pública Federal (GSISTE), instituída pela Lei no
11.356, de 19 de outubro de 2006; XIX - a Gratificação de Raio
X."

Da norma retrocitada já é possível se aferir que os descontos perpetrados
pela apelante se mostram irregulares, porquanto recaídos sobre verbas que não integram
os proventos do contribuinte e que não podem ser levadas em consideração no momento
do cálculo das contribuições previdenciárias.

Isso porque todos os valores, percebidos sob a rubrica do art. 57 da Lei
Complementar  nº  58/2003,  não  possuem  habitualidade  e  caráter  remuneratório,
porquanto decorrem de atividades e circunstâncias especiais e temporárias.

 Por conseguinte, elucida o art. 67 da mesma Lei que “a gratificação de
atividades  especiais  poderá  ser  concedida  a  servidor  ou  grupo  de  servidores,  pelo
desempenho  de  atividades  especiais  ou  excedentes  às  atribuições  dos  respectivos
cargos ou pela participação em comissões, grupos ou equipes de trabalho constituídas
através de ato do Governador do Estado”.

Indubitável,  pois,  que tais  parcelas  e  acréscimos em análise  possuem
caráter propter laborem, sendo os benefícios de tal natureza apenas devidos a servidores
que se encontram em atividade.

Nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça:

“EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INCIDÊNCIA  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  PARCELAS
PERCEBIDAS  POR  POLICIAL MILITAR.  AÇÃO
PROPOSTA  EM  FACE  DA  PBPREV¿PARAÍBA
PREVIDÊNCIA  E  DO  ESTADO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DOS PEDIDOS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  E  DETERMINAR  A
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS  A  TÍTULO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  APELO  DO  ESTADO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO.  APLICAÇÃO  DAS
SÚMULAS  N.º  48  E  49  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  VERBA  DE
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESPROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DA
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PBPREV.  ALEGADA  LEGALIDADE  DOS  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS SOBRE AS PARCELAS QUE COMPÕEM
A  REMUNERAÇÃO  DO  AUTOR,  ALICERÇADA  NA
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SOLIDARIEDADE
CONTRIBUTIVA.  ILEGALIDADE  DOS  DESCONTOS.
PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO
APELO DA PBPREV. 
1. 'O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, e
as  autarquias  responsáveis  pelo  gerenciamento  do  Regime
Próprio  de  Previdência,  têm  legitimidade  passiva  quanto  à
obrigação  de  restituição  de  contribuição  previdenciária
recolhida por servidor público ativo ou inativo e por pensionista'
(Súmula nº 48, do TJPB). 
2. 'O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm
legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não fazer
de  abstenção  de  futuros  descontos  de  contribuição
previdenciária  do  servidor  em  atividade'  (Súmula  nº  49,  do
TJPB).
3. A partir do julgamento da Pet 7296 (Min. Eliana Calmon, DJ
de  28/10/09),  a  1ª  Seção  adotou  o  entendimento  de  que  é
ilegítima  a  exigência  de  contribuição  previdenciária  sobre  a
parcela de 1/3 acrescida à remuneração do servidor  público
por  ocasião  do  gozo  de  férias'  (AR  3.974/DF,  Rel.  Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado em
09/06/2010, DJe 18/06/2010)”.
4.'A  orientação  do  Supremo  Tribunal  é  a  de  que  as
contribuições previdenciárias  não  podem incidir  em parcelas
indenizatórias  ou  que  não  incorporem  a  remuneração  do
servidor'  (STF, AI  712880 AgR/MG, Primeira Turma, Relator
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  julgado  em  26/05/2009,
publicado no DJe-113, divulg, 18/06/2009, pub. 19/06/2009).
5.  Julgados  desta  Corte  têm  decidido  ser  indevido  o
desconto de contribuição previdenciária nas gratificações
previstas  no  art.  57,  inc.  VII  da  LC  58/2003,  referente  a
atividades especiais (TEMP; POG.PM; PM VAR; EXTR-PM),
a gratificação   de insalubridade e especial operacional, de
atividades  especiais  temporárias,  dada  a  natureza
transitória  e  o  caráter  propter  laborem  e  também  com
relação  ao  plantão  extra  PM  por  ser  um  adicional  pelo
serviço extraordinário”.
(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011886020148152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 15-03-2016). (grifo nosso).

Destarte, merece reforma a sentença de primeiro grau, no que
concerne à legitimidade dos descontos previdenciários incidentes sobre as demais verbas
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descritas na inicial, porquanto, conforme exposto, julgados desta Corte, bem como dos
Tribunais Superiores têm decidido ser indevido o desconto de contribuição previdenciária
sobre  as  gratificações  previstas  no  art.  57  da  LC  58/2003,  em  virtude  da  natureza
transitória e do caráter propter laborem.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Em relação a aplicação dos juros de mora e correção monetária
tem-se que, tratando-se de repetição de indébito tributário, os  juros de mora deverão
incidir  a  partir  do  trânsito  em  julgado,  conforme  p.  único9 do  art.  167  do  CTN  c/c
enunciado de súmula n. 18810 do STJ. 

Outrossim,  considerado-se  que  “a taxa  de  juros  de  mora
incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para
cobrança do tributo pago em atraso”, nos termos do enunciado de súmula n. 523 11 do
STJ, finda que os juros de mora devem incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês,
conforme previsto no art. 1°, III e IV12, da Lei Estadual n. 9.242/10. 

Por  sua vez,  a  correção monetária  deve se dar  a  partir  de
cada  pagamento  indevido,  nos  termos  do  enunciado  de  súmula  n.  16213 do  STJ,
aplicando-se  o  mesmo índice  utilizado  sobre  débitos  tributários  estaduais  pagos  com
atraso, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme disposto no
art. 2o14 da Lei Estadual n. 9.242/10. 

Nesse sentido, segue precedente do STJ , in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO.  INCIDÊNCIA.  SÚMULAS  207  E  688  DO  STF.

9Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de
mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela
causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão
definitiva que a determinar.
10Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença. 
11A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as
hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
128Art. 1°. Fica estabelecido que as contribuições legalmente instituídas, devidas pelos poderes, órgãos e
pelos servidores civis e militares do Estado da Paraíba, e não repassadas à PARAÍBA PREVIDÊNCIA –
PBPREV, até o seu vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para
pagamento parcelado em moeda corrente, através de Termo de Parcelamento de Débito, de acordo com as
regras estabelecidas nesta lei, devendo ser observados os seguintes critérios:
[…]
III – Sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, serão aplicados juros de 12%
(doze por cento) a.a., para preservar o valor real do montante parcelado; e
IV – Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer parcelas, incidirão juros de mora de 1% (um por cento)
por mês ou fração, desde a data do vencimento até a data do pagamento.
13Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.
14Art. 2" As contribuições devidas pelos poderes. órgãos e pelos servidores civis e militares do Estado da
Parafba,  e  não repassadas à PARAÍBA PREVIDÊNCIAPBPREV no prazo legal,  depois  de atualizadas
monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, serão acrescidas de juros
de 12% a.a. e multa de mora.
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INTEGRAÇÃO  DOS  VALORES  RECOLHIDOS  PARA  FINS  DE
SALÁRIO DE BENEFÍCIO. SÚMULA 211/STJ. DA COMPENSAÇÃO
DAS  VERBAS  RESTITUÍDA.  DIVERSIDADE  DE  CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO SAT/RAT COM TRIBUTOS DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE.  DA  INCIDÊNCIA  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA,  TAXA  SELIC  E  JUROS  DE  MORA  À  DATA  DO
PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 188 E 523 DO STJ.
[...]
VII - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Enunciado
n.  188  da  Súmula  do STJ.  Quanto  ao  início  da  incidência  da
correção  monetária  sobre  verbas  auferidas  em  repetição  de
indébito  tributário/contribuição  previdenciária,  este  ocorre
desde o pagamento indevido, conforme orientação firmada por
esta Corte Superior.
VIII - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito
de  tributos  estaduais  deve  corresponder  à  utilizada  para
cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência
da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação
local,  vedada  sua  cumulação  com  quaisquer  outros  índices.
Enunciado n. 523 da Súmula do STJ.
IX - Agravo interno improvido15. (grifo nosso)

Assim, merece reforma também nesse aspecto a sentença proferida pelo
juiz singular.

DA APELAÇÃO ESTADO DA PARAÍBA

De  início,  não  conheço  da  apelação  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba, tendo em vista a total ausência de interesse recursal, uma vez que o magistrado
a quo ao proferir a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva  ad causam,
suscitada na contestação, excluindo-o do polo passivo desta demanda, fl. 101. 

Portanto,  a  pretensão  recursal  dirigida  contra  a  decisão  já  se
encontra  atendida,  de  modo  que,  por  se  revelar  alheia  a  qualquer  utilidade  ou
necessidade, encontra-se despida de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento
do apelo.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Em  atenção  ao  enunciado  administrativo  n.  716 do  STJ,  cumpre
destacar que a sentença tenha foi publicada antes de 18/03/16 (fls. 100/102), de modo
queo caso não comporta condenação em honorários sucumbenciais recursais. 

15(AgRg nos EDcl no REsp 1528037/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)
16Somente  nos recursos  interpostos contra  decisão publicada a partir  de 18 de  março  de 2016,  será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
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Além disso, tem-se que os honorários de sucumbência, assinalados
na fase de conhecimento, tendo em vista os critérios do §2o17 do mesmo art. 85 do CPC,
foram devidamente estabelecidos pelo magistrado, não havendo espaço para fixação em
valor superior, tampouco para cominação no percentual de 20%, conforme requerido pelo
apelante. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego seguimento à pretensão recursal do Estado
da Paraíba, por ausência de interesse recursal, bem como nego provimento à apelação
interposta pela PBPREV – PREVIDÊNCIA, bem como à remessa necessária e  dou
parcial provimento à apelação de Francival Araújo dos Santos Fernandes para:

1) Reformar a sentença no capítulo em que deixou incidir descontos
previdenciários  sobre  as  gratificações  previstas  no  art.  57  da  LC
58/2003,  para  que  cesse  referida  exação,  devendo,  ainda,  ser
restituídos  os  valores  indevidamente  descontados,  acrescidos  de
juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado
e  correção  monetária,  a  partir  de  cada  pagamento  indevido,
aplicando-se o INPC.

2) Reformar a sentença no capítulo em que fixou os consectários
legais,  a  fim de  que  sejam aplicados  juros  de  mora,  a  partir  do
trânsito em julgado,  à razão de 1% (um por cento) ao mês, bem
como  correção  monetária,  a  partir  de  cada  pagamento  indevido,
aplicando-se o INPC.

É o voto.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

17§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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