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PREFACIAL  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  AÇÃO  DE
SUSPENSÃO  E  RESTITUIÇÃO  DE  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA  49  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA.  SERVIDOR  DA  ATIVA.  LEGITIMIDADE
EXCLUSIVA DO  ESTADO  DA PARAÍBA PARA CESSAR  A
DEDUÇÃO  E  SOLIDÁRIA  COM  A  PBPREV  PARA
RESTITUIR. EXCLUSÃO DA AUTARQUIA NO TOCANTE AO
PEDIDO  DE  CESSAÇÃO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DA
PRELIMINAR.  RECONHECIMENTO  DA
RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO  PARA,  JUNTO  COM  A
AUTARQUIA, DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS DE
FORMA ILEGÍTIMA. 

-  “Súmula 48:  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 49: 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  50:  As  autarquias  responsáveis  pelo  gerenciamento  do
Regime Próprio  de Previdência têm legitimidade passiva  exclusiva
quanto à obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de
futuros descontos de contribuição previdenciária do servidor inativo e
do pensionista.” (Súmula 50 do Tribunal de Justiça da Paraíba).

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PBPREV  E  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  POLICIAL  CIVIL.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  O  TERÇO  DE  FÉRIAS.



VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI. ENTENDIMENTO FIRMADO
EM  RECURSO  REPETITIVO  NO  ÂMBITO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.
OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  161,  §  1º,  DO  CTN.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  CÁLCULO  COM  BASE  NO  IPCA.
PROVIMENTO EM PARTE DO APELO  DA AUTARQUIA E
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE
ESTATAL.

-  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
PRECEDENTE  JULGADO  SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C:  RESP
1.230.957/RS,  REL.  MIN.  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  DJE
18.3.2014.
OMISSÃO  CONFIGURADA.  EMBARGOS  DA  CONTRIBUINTE
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
3.   A  1a.  Seção  desta  Corte  Superior,  no  julgamento  do  Recurso
Especial 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previstos no
art.  543-C  do  CPC,  entendeu  que  não  incide  a  Contribuição
Previdenciária sobre o adicional de um terço de férias.
4.   Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, com  efeitos
modificativos, a fim de dar parcial provimento ao Recurso Especial,
afastando a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o terço
constitucional de férias.
(STJ  -  EDcl  no  AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1098868/PR,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017)

V I S T O S

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas,  respectivamente,  pela
PBPREV – Paraíba Previdência e pelo Estado da Paraíba, desafiando sentença lançada
pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação de
Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer”, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na exordial, para determinar a suspensão da incidência do desconto
previdenciário sobre o terço de férias, bem como a restituição dos valores referentes aos
últimos cinco anos. 

A autarquia previdenciária, em suas razões recursais, defende a sua
ilegitimidade  passiva  no  tocante  ao  sobrestamento  da  exação  em  tela,  bem  como  a
observância da prescrição  quinquenal.  No mérito,  afirma que  desde 2010 suspendeu o
recolhimento da exação sobre a verba discutida, bem como rebela-se em face do termo
inicial dos juros de mora – fls. 202/207.

Irresignado, o Estado da Paraíba também apelou, alegando, apenas,
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda – fls. 213/220.



Contrarrazões ofertadas – fls. 223/230 e fls. 243/251.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição
das questões prévias e pelo desprovimento dos recursos apelatórios – fls. 256/262.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Inicialmente,  destaco  que  o  decreto  sentencial  já  determinou  a
observância da prescrição quinquenal, restando prejudicada a análise da prefacial arguida
pela autarquia previdenciária.

→ DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV  E DO ESTADO DA PARAÍBA

A autarquia previdenciária, bem como o Estado da Paraíba, apontam que são
partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Analisando os autos, constato que o autor requer, na exordial, a suspensão e
devolução  dos  valores  recolhidos  indevidamente  da  sua  remuneração  a  título  de
contribuição previdenciária, sobre verbas que não comporão a sua aposentadoria. 

Todavia, com relação ao pedido de sobrestamento do desconto fiscal, cons-
tato que a PBPREV não possui legitimidade para o cumprimento do comando debatido nos
autos, conforme explico a seguir.

Acerca da matéria, houve a deflagração de um Incidente de Uniformização
de Jurisprudência,  pelo Exm.° Presidente da Comissão de Divulgação e  Jurisprudência
deste Tribunal, com vistas à unificação do posicionamento dos órgãos fracionários da Corte
a respeito da legitimidade do Estado da Paraíba e da PBPREV quanto às obrigações de
restituição  de  contribuição  previdenciária  e  de  abstenção  de  futuros  descontos  nos
contracheques dos contribuintes.

Para  melhor  esclarecimento  da  questão,  deve-se  distinguir,  quanto  à
legitimidade passiva dos entes federados e das autarquias, duas obrigações distintas:  a de
restituição  de  contribuições  já  recolhidas  e  a  de  abstenção  de  futuros  descontos  nos
contracheques.

A  Corte,  por  maioria,  adotou  alguns  raciocínios,  que  passam  a  ser
materializados nos seguintes enunciados sumulares:

 
Súmula  48:  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  49: 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  50:  As  autarquias  responsáveis  pelo
gerenciamento  do  Regime  Próprio  de  Previdência  têm
legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não
fazer consubstanciada na abstenção de futuros descontos
de contribuição previdenciária do servidor inativo e do
pensionista.

Aplicando  os  entendimentos  acima  ao  presente  caso,  tem-se  que  a
PBPREV é  parte  ilegítima no  tocante  à  abstenção  dos  descontos  que  porventura
forem declarados ilegais, uma vez que o autor é servidor da ativa. Dito isto, compete
ao Estado da Paraíba fazer cessar os descontos previdenciários, e não à autarquia.

Como  visto,  a  autarquia  não  pode  responder  pela  suspensão,  mas  é
responsável, junto com o Estado, pela restituição das contribuições declaradas ilegítimas.

Ante o exposto, acolho, em parte, a preliminar de ilegitimidade passiva
da autarquia previdenciária apenas quanto a cessação das deduções, ao tempo em que
também reconheço a legitimidade do Estado da Paraíba para, junto com a autarquia
previdenciária, ser responsável pela devolução das exações reconhecidas como ilegais.

→ DO MÉRITO

Resta  incontroverso  nos  autos  a  impossibilidade  de  incidência  de
descontos  previdenciários  sobre  o  terço  de  férias,  devendo,  na  fase  de  execução,  ser
observado, respeitada a prescrição quinquenal,  o período em que efetivamente houve a
exação.  Inclusive,  quanto  ao  ponto,  trago  à  baila  precedente  proferido  em  recurso
repetitivo no âmbito do STJ, in verbis: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
PRECEDENTE  JULGADO  SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C:  RESP
1.230.957/RS,  REL.  MIN.  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  DJE
18.3.2014.
OMISSÃO  CONFIGURADA.  EMBARGOS  DA  CONTRIBUINTE
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
3.    A 1a.  Seção desta Corte  Superior,  no julgamento  do Recurso
Especial 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previstos no
art.  543-C  do  CPC,  entendeu  que  não  incide  a  Contribuição
Previdenciária sobre o adicional de um terço de férias.
4.   Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, com  efeitos
modificativos, a fim de dar parcial provimento ao Recurso Especial,
afastando a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o terço
constitucional de férias.
(STJ  -  EDcl  no  AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1098868/PR,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017)



No tocante aos juros e a correção monetária, como consectários legais
da condenação principal, ressalto que possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício. Logo, não há que falar em reformatio in pejus.1

Sendo  assim,  tendo  em vista  que  o  presente  processo  versa  sobre
devolução de contribuição previdenciária, tratando-se de restituição de tributo recolhido
indevidamente, vislumbro que deve incidir o regramento disposto no Código Tributário
Nacional, ou seja, juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com fulcro
no seu art. 161, § 1º, não se aplicando o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP
2.180-35/2001.

Acerca  do  tema,  vejamos  esclarecedora  decisão  da  Corte  da
Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES
COBRADOS  INDEVIDAMENTE  A  TÍTULO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  LEI  11.960/2009.  PENDÊNCIA  DE  ANÁLISE  DE
PEDIDOS  DE  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  NA ADI  4.357/DF.
SOBRESTAMENTO  APENAS  DOS  RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS  PORVENTURA  INTERPOSTOS.  JUROS
MORATÓRIOS  EM  CONDENAÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. NORMA
DE  CARÁTER  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO
IMEDIATA.INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO.  PRECEDENTES:  RESP.  1.270.439/PR,  REL.
MIN.  CASTRO  MEIRA,  DJE  2.8.2011  E  STF-AI  842.63/RS,
REPERCUSSÃO  GERAL,  REL.  MIN.  CEZAR  PELUSO,  DJE
2.9.2011. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PREVALÊNCIA

1 EMBARGANTE: ESTADO DO PARANÁ RELATOR: DES. RUBENS OLIVEIRA FONTOURAEMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  -  REFORMATIO  IN  PEJUS  -  INEXISTENTE  -  QUESTÃO  DE  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO MONETÁRIA -  MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -  PREQUESTIONAMENTO -  EMBARGOS
IMPROCEDENTE  "(...).  1.  A  Corte  Especial  do  STJ,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  repetitivo
1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser
aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir
a  período  anterior  à  sua  vigência.  2.  O  Plenário  do  STF  declarou  a  inconstitucionalidade  parcial  por
arrastamento  do  art.  5º  da  Lei  n.  11.960/09,  no  julgamento  da  ADI  4357/DF,  Rel.  Min.  Ayres  Brito,  em
14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os
juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n.11.960/09.
Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei
n.11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não
enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em
eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na
Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida pelo
eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte
em cumprir determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para que o
STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e
correção monetária previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n.11.960/2009. 3 Tampouco
se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam
da matéria até a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido." (AgRg no
AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
20/02/2014) (TJ-PR - EXSUSP: 1090495701 PR 1090495-7/01 (Acórdão), Relator: Rubens Oliveira Fontoura,
Data de Julgamento: 01/07/2014,  1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1373 17/07/2014)



DE  REGRAS  ESPECÍFICAS.  QUESTÃO  DECIDIDA EM  RE.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RESP.
1.351.329/MG, UMA VEZ QUE O RECURSO ESPECIAL DO IPSM
E DO ESTADO APENAS ABORDA A QUESTÃO DOS JUROS E DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA,  NÃO  DISCUTINDO  O  TEMA
REFERENTE À  POSSIBILIDADE OU  NÃO  DA REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  NO  CASO  DE  OS  SERVIÇOS  TEREM  SIDO
UTILIZADOS  PELOS  SERVIDORES.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.1.   O STJ orienta-se no sentido de que, para fins de
aplicação  do  art.  543-C  do  CPC,  é  desnecessário  que  o  Recurso
Especial  representativo  de  matéria  repetitiva  tenha  transitado  em
julgado.
2. (…) 3.   Conforme assentado no REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o
rito do art.  543-C do CPC, pela Corte Especial do STJ, Rel. Min.
BENEDITO  GONÇALVES,  a  incidência  dos  juros  e  da  correção
monetária havida no período anterior à vigência da Lei 11.960/09,
que deu nova redação ao art. 1o.-F da Lei 9.494/97, deve seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente, em consonância
ao princípio do tempus regit actum. Sendo uma norma de natureza
eminentemente  processual,  deve  ser  aplicada  de  imediato  aos
processos pendentes, a partir de sua vigência.
4. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a
questão  por  meio  da  ADI  4.357/DF  (Rel.  Min.  AYRES  BRITTO),
declarou a inconstitucionalidade parcial,  por arrastamento,  do art.
5o. da Lei 11.960/09.
5. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1ª.Seção
do  STJ,  nos  autos  do  REsp.  1.270.439/PR,  julgado  pelo  rito  dos
Recursos  Repetitivos,  Rel.  Min.  CASTRO  MEIRA,  firmou  o
entendimento de que a partir 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  a  qual  prevalecerão  as
regras específicas.
6. No caso em apreço, como a matéria aqui tratada se refere aos
juros  de  mora  relativos  à  restituição  de  indébito  decorrente  de
Contribuição Previdenciária, a qual ostenta natureza tributária, os
juros são devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1o. do
CTN, não se aplicando o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, acrescentado
pela MP 2.180-35/2001.7. Tal entendimento ficou consolidado pela
Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.111.189/SP, Relator Min.
TEORI ALBINO ZAVASCK, DJe de 26.5.2009, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos nos termos do art.  543-C do CPC.8.    Agravo
Regimental desprovido.(AgRg no REsp 1432087/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 25/03/2014, DJe 07/04/2014) (grifei)

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA, índi-
ce que melhor reflete a inflação acumulada do período.



Quanto ao termo  a quo para a  incidência dos juros de mora,  deve
ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da súmula 188, do Superior
Tribunal de Justiça, cujo teor transcrevo a seguir:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos
a partir do trânsito em julgado da sentença”

Por todo o exposto, ACOLHO, EM PARTE, A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DA PBPREV apenas no que concerne ao pleito de suspensão dos
descontos,  BEM  COMO  RECONHEÇO  A  LEGITIMIDADE  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA  para,  junto  com  a  autarquia  previdenciária,  ser  responsável  pela
devolução das exações reconhecidas como ilegais.

Em  seguida,  DESPROVEJO  O  APELO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA  E   PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO  APELATÓRIO  da
autarquia previdenciária, apenas para modificar os consectários legais,  no sentido de
aplicar os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 161, § 1º. do
CTN, e a correção com base no IPCA, ambos a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. 

Intime-se. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

                José Ricardo Porto 
             Desembargador Relator                                                                    
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