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Poder Judiciário

Gab. do Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0034266-84.2010.815.2001 
ORIGEM                 : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR         : Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho substituindo o Des. 

                        Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE      : Maria Vilany de Jesus Batista Gomes
ADVOGADO          : Ricardo Nascimento Fernandes
AGRAVADO           : Estado da Paraíba 
ADVOGADO           : Igor de Rosameilda Dantas

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  interno  –
Incidência de contribuição previdenciária –
Preliminar  –  Ilegitimidade  passiva  “ad
causam” do Estado da Paraíba – Rejeição.

-  Há  de  ser  declarada  a  legitimidade  do
ente  federativo  nas  ações  previdenciárias
em  que  se  pleiteia  a  restituição  de
descontos  previdenciários  indevidos.  O
Estado  da  Paraíba  é  parte  legítima  para
figurar no pólo passivo da ação de indébito
previdenciário.

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO –
Agravo  interno  –  “Ação  de  repetição  de
indébito  c/c  obrigação  de  não  fazer”  –
Incidência de contribuição previdenciária –
Terço de férias, décimo terceiro, adicionais
por  tempo  de  serviço,  adicionais  de
permanência, gratificação do art. 57, VII, da
Lei  58/03,  produtividade  SUS,  gratificação
atividades  especiais-  temp.,  abono  de
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permanência  –   Sentença  parcialmente
procedente  –   Irresignação  –  Verbas  de
caráter  remuneratório  –  Decisão
monocrática  em  conformidade  com  o
entendimento  firmado  dos  Tribunais
Superiores,  desta  Corte  doméstica  –
Manutenção  da  decisão  monocrática  –
Desprovimento.   

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl 225.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DA PARAÍBA E PARAÍBA contra decisão monocrática que negou
seguimento à apelação cível, nos autos da  “ação de repetição de indébito c/c
obrigação de não fazer” movida por  MARIA VILANY DE JESUS BATISTA
GOMES em face do, ora agravante,  e PARAÍBA PREVIDÊNCIA-PBPREV.

 A decisão ora vergastada manteve decisão
que condenou os apelados  “a  não mais  descontar  e a devolver  a autora,
Maria  Vilany  de  Jesus  Batista  Gomes,  os  valores  recolhidos  a  título  de
contribuição previdenciária incidente sobre o terço de férias, referentes aos
cincos  anos  anteriores  a  propositura  desta  ação,  devidamente  atualizados
pela TR e juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito
em julgado da sentença”.

Nas suas razões recurais  (fls. 202/220),  o
agravante repetiu a tese inserta na apelação.

É o relatório.

V O T O

Trata-se  de  agravo  interno  interposto
contra  decisão que negou seguimento ao apelo  interposto  pelo  Estado da
Paraíba, mantendo a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau,
por  considerar  que  os  recursos  estão  em  confronto  com  jurisprudência
dominante deste Egrégio Tribunal e de Tribunal Superior, nos termos do art.
557, do CPC:
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“Art.  557.  O  relator  negará  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.” 

Não  vislumbro,  nas  razões  do  presente
agravo, fundamento suficiente a modificar a decisão monocrática.

Cumpre analisar a ilegitimidade passiva “ad
causam” arguida no presente agravo interno.

O Egrégio  Tribunal  Pleno desta Corte,  ao
julgar  o  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.  2000730-
32.2013.815.0000,  no  dia  19  de  maio  de  2014,  decidiu  que  o  Estado  da
Paraíba é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas em que se
discute  contribuição  previdenciária,  seja  quanto  à  restituição  ou  quanto  a
abstenção de futuros descontos. Eis o teor da súmula:

“ 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  a  obrigação  de  restituição  de
contribuição  previdenciária  recolhida  por  servidor
público ativo ou inativo e por pensionista”.

Destarte,  o  Estado  da  Paraíba  é  legítimo
para figurar no pólo passivo da presente demanda.

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
possibilidade de incidência dos descontos previdenciários sobre horas extras,
terço de férias, adicionais por tempo de serviço, adicionais de permanência,
gratificação do art. 57, VIII da Lei nº 58/03, produtividade SUS, gratificação
atividades especiais-temp., abono de permanência.

O  magistrado  ao  acolher  os  pedidos
relativos ao terço de férias, julgou procedente em parte o pedido formulado
pela autora/agravada. 

Em  relação  ao  pedido  de  suspensão  e
restituição  do  desconto  previdenciário  sobre  décimo  terceiro  salário,
adicionais por tempo de serviço, adicionais de permanência, gratificação do
art.  57,  VIII  da Lei  nº  58/03,  produtividade SUS, gratificação de atividades
especiais-temp., abono de permanência,  observo que o magistrado primevo
julgou  improcedente,  considerando  que  estas  possuem  natureza
remuneratória, passíveis de incidência de contribuição previdenciária. Nesse
ponto, mantenho a improcedência do pedido, uma vez que as referidas verbas
têm natureza remuneratória, sendo, portando, devida a contribuição. Ademais,
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a autora não comprovou no seu contracheque juntado às fls. 11 que sofrera a
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas. Destaco
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

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.(...)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.  (AI  710361  AgR,  Relator(a):  Min.
Carmen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009,
DJe-084 PUBLIC 08-05-2009) (grifei).

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS E
O  TERÇO  DE  FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  Esta Corte fixou entendimento  no
sentido  que  somente  as  parcelas  incorporáveis  ao
salário  do  servidor  sofrem  a  incidência  da
contribuição previdenciária. Agravo Regimental a que
se nega provimento. (AI 727958 AgR, Relator(a):  Min.
Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe
PUBLIC 27-02-2009) (negritei).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
INDEVIDAMENTE  RECOLHIDA  -  DESCONTOS
INCIDENTES  SOBRE  A  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) - IMPROCEDÊNCIA
–  IRRESIGNAÇÃO  -  GRATIFICAÇÃO  QUE  NÃO
POSSUI NATUREZA PROP TER LABOREM  - ART. 2°
DA  LEI  8.923/09  -  ABSORÇÃO  DA  GAJ  PELOS
VENCIMENTOS  -  BASE  DE  CÁLCULO  DOS
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA-
PROVIMENTO NEGADO."Consoante entendimento do
STJ,  a  Contribuição   Previdenciária  dos  servidores
públicos incide sobre a totalidade da sua remuneração. A
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Lei  9.783/1999,  para  fins  de  incidência  da  referida
Contribuição, define a "totalidade da remuneração" como
"vencimento do cargo efetivo,  acrescido de vantagens
pecuniárias  permanentes  estabelecidas  em  lei,  os
adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens,
(…) excluídas: I - as diárias para viagens, desde que não
excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal;II
- a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III - a
indenização de transporte; IV - o salário família"."(EDcl
no AgRg no Resp 971020/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA)  -  (Apelação  Cível
N.°  200.2010.028831-1/001  -  Relator:  Aluízio  Bezerra
Filho,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides - 3a Câmara Cível - TJ-PB -
julgado em 20 de setembro de 2011)  (negritei) 

Passo  a  análise  da  legalidade  dos
descontos  previdenciários  sobre  o  terço  de  férias.  O  entendimento  que
prevalece não somente nesta Corte, mas também no STF e no STJ é de que
não se  admite  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  parcela
remuneratória que, futuramente, serão percebidas pelo servidor,  a título de
proventos na aposentadoria.  Eis a jurisprudência:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  BASE  DE  INCIDÊNCIA.  TERÇO
DE  FÉRIAS.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.
DESCABIMENTO.  DEMAIS  VERBAS.  NATUREZA
APARENTEMENTE  REMUNERATÓRIA.  EXAME
APROFUNDADO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA  ATÉ  JULGAMENTO  FINAL.
MODIFICAÇÃO  PARCIAL  DA  INTERLOCUTÓRIA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  Está
consolidado  no  Supremo  Tribunal  Federal  o
entendimento  de  que  o  pagamento  do  terço
constitucional durante as férias tem por escopo permitir
ao trabalhador reforço financeiro neste período, o que
significa  dizer  que  tal  natureza  é  compensatória/
indenizatória, espécie de verba sobre a qual não deve
incidir  contribuição previdenciária. Quanto às  demais
verbas,  estas  não  possuem,  aparentemente,  caráter
indenizatório, ficando uma análise mais profunda quanto
ao julgamento final da ação judicial. Nesse sentido, resta
inviável  a  imediata  suspensão  do  desconto
previdenciário,  devendo  ser  reformada  parte  da
interlocutória guerreada. TJPB - Acórdão do processo nº
20020110182587001 - Órgão (Segunda Câmara Cível) -
Relator  Des.a  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti - j. Em 10/07/2012” (Negritei)

Ao julgar o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência  na  Pet  7.296/PE ,  a  Primeira  Seção  do  STJ  reviu  seu
entendimento  para,  alinhando-se  à  posição  do  STF,  julgar  indevida  a

http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:Pet%207.296/PE
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incidência  da  Contribuição  para  o  Plano  de  Seguridade  do  Servidor  PSS
sobre o terço constitucional de férias. Eis a ementa: 

“TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇAO  DE  JURISPRUDÊNCIA  DAS
TURMAS  RECURSAIS  DOS  JUIZADOS  ESPECIAIS
FEDERAIS  -  CONTRIBUIÇAO  PREVIDENCIÁRIA  -
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA
JURÍDICA - NAO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇAO -
ADEQUAÇAO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  AO
ENTENDIMENTO  FIRMADO  NO  PRETÓRIO
EXCELSO. 
1.  A  Turma  Nacional  de  Uniformização  de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais firmou
entendimento,  com  base  em  precedentes  do  Pretório
Excelso, de que não incide contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias. 
2.  A  Primeira  Seção  do  STJ  considera  legítima  a
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias. 
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ à posição
sedimentada no Pretório Excelso de que a contribuição
previdenciária não incide  sobre o terço constitucional
de férias, verba que detém natureza indenizatória e que
não se incorpora à remuneração do servidor para fins
de aposentadoria. 
4. Incidente de uniformização acolhido,  para manter o
entendimento da Turma Nacional  de Uniformização de
Jurisprudência  dos  Juizados  Especiais  Federais,  nos
termos acima explicitados. 
(Pet  7.296/PE,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
PRIMEIRA  SEÇAO,  julgado  em  28/10/2009,  DJe
10/11/2009)”. (Grifei)

No mesmo sentido: 

“PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇAO  DE
JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇAO SOCIAL SOBRE
O  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NAO
INCIDÊNCIA.  ORIENTAÇAO  FIRMADA  PELA
PRIMEIRA  SEÇAO  DO  STJ  POR  OCASIAO  DO
JULGAMENTO DA PET 7.296/PE, DA RELATORIA DA
MINISTRA  ELIANA  CALMON.  VIOLAÇAO  AO
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  RESERVA  DE
PLENÁRIO NAO CONFIGURADA. 
(...) 
2. No 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

http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:PET%207.296/PE
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contribuição previdenciária a parcela relativa ao terço
constitucional de férias percebido por servidor público. 
(...)  (AgRg  na Pet  7.193/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇAO,  julgado
em 24/03/2010, DJe 09/04/2010) (Grifei)

Verifica-se,  assim,  pela  análise  da
legislação e jurisprudências colacionadas,  não ser possível  a incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Verifica-se nos autos que a
autora não juntou contracheque apto a provar a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço de férias. 

Por todas as razões expostas,  bem como
constatando-se que a decisão objeto do presente agravo está amparada em
jurisprudência de Tribunal Superior e desta Corte de Justiça, verifica-se que
inexiste  motivo  para  a  sua  reforma,  devendo  ser  negado  provimento  ao
recurso “sub examine”. 

D I S P O S I T I V O 

Destarte,  nega-se provimento ao agravo
interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada. 

É como voto.

Presidiu  a Sessão o  a Exma Desa.  Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).  Participaram do julgamento, o
Exmo. Dr.  Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado , com jurisdição plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo.Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho) e a Exma Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento, a Exma. Sra. Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 02 de dezembro
de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator

http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:Pet%207.193/RJ
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