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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  N. 0006781-
53.2012.815.0251
ORIGEM: Juízo de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Patos 
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a  Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: PBPREV - Paraíba Previdência
ADVOGADOS:  Renata  Franco  Feitosa  Mayer  e  Yuri  Simpson
Lobato 
APELADA: Núbia Almeida de Castro
ADVOGADO: Clodoaldo Pereira Vicente de Souza

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA
(GAJ).  EDIÇÃO  DA  LEI  ESTADUAL  N.  8.923/2009.
INCORPORAÇÃO  AOS  VENCIMENTOS  DOS  SERVIDORES.
DESCONTOS ANTERIORES À LEI N. 8.923/2009. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STJ.  PROVIMENTO PARCIAL
DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELATÓRIO. 

- Incorporando-se a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ)
aos vencimentos dos servidores, pela Lei n. 8.923/2009, não há
que  se  falar  em  qualquer  ilegalidade  na  incidência  dessa
contribuição  previdenciária  após  a  edição  do  referido  ato



APeRO n. 0006781-53.2012.815.0251                                                                                                      2 

   

normativo.

-  Embora a  incorporação aos  proventos  de aposentadoria  só
tenha sido levada a efeito com a edição da Lei n. 8.923/2009,
os  descontos  realizados  antes  de  sua  entrada  em vigor  são
legais, pois os valores que foram descontados repercutirão nos
proventos  a  serem  percebidos  quando  da  aposentadoria  do
servidor, ou seja, servirão de base de cálculo para o benefício
previdenciário. 

- A contribuição previdenciária deve ser restituída em relação ao
terço  constitucional  de  férias  porque  representa  verba  de
natureza indenizatória.  Contudo é devida sua restituição até o
exercício financeiro de 2009, uma vez que, a partir de 2010, tal
desconto deixou de ser efetuado.

- Súmula 188 do STJ: “Os juros moratórios, na repetição do
indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado
da sentença.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento parcial à remessa oficial e à apelação cível. 

Trata-se de apelação cível interposta pela PBPREV - PARAÍBA
PREVIDÊNCIA contra sentença (f. 72/76) do Juízo de Direito da 5ª Vara da
Comarca de Patos que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de
cobrança  de  contribuição  previdenciária,  obrigação  de  não  fazer  c/c
repetição de indébito, ajuizada por NÚBIA ALMEIDA DE CASTRO, julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  para  determinar  a  suspensão  e
devolução do desconto previdenciário incidente sobre o terço de férias dos
últimos cinco anos anteriores ao ingresso da demanda; além de ordenar a
restituição  dos  valores  cobrados  a  título  de  contribuição  previdenciária
sobre a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), a serem pagos somente
até  14  de  outubro  de  2009;  tudo  isso  com o  acréscimo  de  correção
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monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois o
Juiz  a quo não observou as previsões legais acerca da matéria, as quais
permitem a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação
de Atividade Judiciária e sobre o terço constitucional de férias até o ano
de 2009.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 89/98).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito,
por entender ausente interesse público (f. 104).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
          Relator

A Corte  Especial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  o
entendimento  de  que  “sentença  ilíquida  proferida  contra  a  Fazenda
Pública,  suas autarquias e fundações de direito público está sujeita  ao
duplo grau de jurisdição”.1 Nesse sentido, deve-se observar a Súmula 490
do  Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

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, recebo, de ofício, o feito como remessa oficial e
determino  a  correção  da  autuação,  para  que  passe  a  constar
como REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.

MÉRITO:

A autora/apelada aduz que é ilegal o desconto de contribuição
previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade Judiciária -

1 EREsp 1038737/PR, Rel.  Ministro  João Otávio  de  Noronha,  Corte Especial,  julgado em 09/06/2011,  DJe
24/06/2011.
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GAJ e o terço constitucional de férias.

O §12 do artigo 40 da Constituição Federal dispõe que o regime
de  previdência  dos  servidores  públicos  titulares  de  cargo  efetivo
observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime
geral  de previdência  social,  que lança mão dos pilares  da previdência,
aplicados a todos os regimes.

Assim, conforme o dispositivo constitucional, os critérios gerais
especificados  para o regime geral  são  aplicáveis  ao regime próprio  de
previdência dos servidores públicos. Nesse contexto, a seguridade social
foi consagrada na Constituição Federal de 1988, no título da ordem social,
e foi definida no caput do art. 194, in verbis: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência
social.  

Enquanto o acesso à saúde e à assistência social independe de
pagamento, a previdência social tem caráter contributivo, uma vez que
apenas  se  beneficiarão  dos  seus  serviços  aqueles  que  houverem
colaborado para a manutenção do Instituto de Previdência, nos termos do
art. 201, caput, da Lei Maior, in verbis:

Art. 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: […].

Com efeito, o sistema previdenciário dos servidores públicos,
após a edição da Emenda Constitucional n. 41/03, passou a ser regido
expressamente pelo caráter contributivo e solidário. Nesse sentido, o art.
40, caput, da Norma Ápice dispõe que: 

Art.  40.  Aos servidores  titulares  de cargos efetivos  da União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas
autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de  previdência  de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo. 
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Contudo  não  se  conclui  daí  que  a  Carta  Magna  passou  a
permitir a incidência da contribuição sobre todos os ganhos pecuniários,
pois também existe o  caráter retributivo da contribuição previdenciária a
cargo  dos  servidores  públicos,  uma vez  que,  para  fins  de  cálculo  dos
benefícios  previdenciários,  devem  ser  utilizadas  como  referência  as
remunerações que formam a base de cálculo da mencionada contribuição. 

O §11 do art.  201 da Constituição Federal  também trata  do
caráter  retributivo  do  sistema  previdenciário  ao  estabelecer  que  “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.” 

Eis jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

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.2

Logo,  uma  verba  apenas  será  tomada  como  base  para  a
contribuição previdenciária quando for incorporada à remuneração.

A GAJ, nos termos da Lei n. 8.923/2009, é recebida por todos
os  servidores  do  Poder  Judiciário,  de  forma  indistinta  e
independentemente  de  função  especial  que  exerçam,  integrando  a
remuneração  de  cada  um,  sendo,  inclusive,  incorporada  aos  seus
vencimentos, como evidencia o art. 2º. Vejamos:

Art. 1º A Gratificação de Atividade Judiciária a que se referem os

2 AI 710361 AgR/MG. Relatora: Min. Cármen Lúcia, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento: 07/04/2009,

Publicação DJe-084 PP-02930.
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parágrafos 1º e 2º, do art. 6º, da Lei nº. 5.634, de 14 de agosto de
1992, paga aos servidores efetivos e celetistas do Poder Judiciário do
Estado  da  Paraíba,  passa  a  ser  nos  valores  constantes  no  Anexo
Único desta Lei.

Parágrafo  Único.  A  GAJ,  na  forma  definida  neste  artigo,  será
implantada automaticamente no pagamento de todos os servidores
efetivos e celetistas, inclusive daqueles que vierem a ser nomeados,
a partir da vigência desta Lei.

Art.  2º  Os  valores  da  Gratificação  de  Atividade  Judiciária  serão
absorvidos pelos vencimentos dos respectivos cargos, em 05 (cinco)
parcelas anuais de 20% (vinte por cento), incidentes a cada dia 1º
de outubro, a partir de 2010.

Dessa forma, como tais parcelas são incluídas no valor a ser
recebido, quando o servidor estiver aposentado, devem ser levadas em
consideração para fins de cálculo de contribuição previdenciária. 

Acrescento  que,  embora  a  incorporação  aos  proventos  de
aposentadoria  só  tenha  sido  levada  a  efeito  com  a  edição  da  Lei  n.
8.923/2009, os descontos realizados antes de sua entrada em vigor são
legais, pois os valores que foram descontados repercutirão nos proventos
a  serem  percebidos  quando  da  aposentadoria  do  servidor,  ou  seja,
servirão de base de cálculo para o benefício previdenciário.

Além do mais, ao ser implementada a todos os servidores, a
GAJ tornou-se um ganho habitual, afastando-se, assim, o caráter de verba
propter laborem. 

Nesse contexto, não constitui demasia reproduzir parte do voto
do  ínclito  Desembargador  Genésio  Gomes  Pereira  Filho,  proferido  nos
autos  da  Apelação  Cível  n.  200.2010.042677-0/001,  submetida  a
julgamento perante o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, e desprovida
à unanimidade. Vejamos: 

Desse modo,  se  tais  parcelas  são incluídas  no valor  do benefício,
também devem ser levadas em conta no cálculo da contribuição. De
fato, o que se incorpora ao salário, pode ser base de incidência do
cálculo da contribuição previdenciária.

Cumpre,  ainda,  salientar  que  embora  a  GAJ  seja  paulatinamente



APeRO n. 0006781-53.2012.815.0251                                                                                                      7 

   

incorporada aos vencimentos a razão de 20% (vinte por cento) ao
ano, sendo finalmente extinta a partir de sua absorção total, segundo
dispõe o artigo 2º e 3º da Lei nº 8.923/09, isto de nenhum modo
implica dizer que tal parcela não será incorporada aos proventos de
aposentadoria, o que, então, torna devido o desconto previdenciário.

Assim, tendo em vista o que consta no parágrafo único, do 1º, da Lei
Estadual nº 8.923/2009, que eleva a plausibilidade dos argumentos
aduzidos  pela  recorrida,  ao  dispor  que  a  GAJ,  sobre  a  qual  se
pretende  a  suspensão  dos  descontos  previdenciários,  passou  a
integrar  indistintamente a  remuneração dos ocupantes  dos cargos
efetivos da estrutura administrativa deste Poder Judiciário,  no que
resulta em efeitos, também, para a sua aposentadoria.3

Destaco, ainda, outros precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  INCIDENTE  SOBRE  A
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DO CARÁTER PROPTER LABOREM DA
GRATIFICAÇÃO. ARGUMENTO INFUNDADO. CONCESSÃO DE FORMA
GERAL E LINEAR A TODOS OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO APÓS A
LEI ESTADUAL N. 8.923/09. PRECEDENTES DO TJPB. APLICAÇÃO DO
ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

− É cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre a GAJ,
uma  vez  que,  com  a  edição  da  Lei  Estadual  nº  8923/09,  a
gratificação passou a ser paga de forma linear e universal, existindo,
inclusive, previsão acerca da incorporação dos valores pagos a esse
título.

− Estando  a  decisão  em consonância  com a  jurisprudência  deste
Tribunal de Justiça, nega-se seguimento ao recurso nos termos do
art. 557, caput, do CPC.4

3 Apelação Cível n. 200.2010.042.677-0/001, Relator Des. Genésio Gomes Pereira Filho, Tribunal Pleno, julgado 
em 19 de outubro de 2011, publicado em 28 de outubro de 2011.

4 Apelação Cível n. 200.2010.021.263-4/001, Relator Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, decisão monocrática
proferida em 10 de junho de 2011.
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ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO.  LEI  ESTADUAL (Nº 8.923/09)
QUE  INCORPOROU  A  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA
(GAJ)  AOS  VENCIMENTOS  DOS  SERVIDORES.  LEGALIDADE  DO
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO  SOBRE  A  GAJ.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− Tendo em vista o que consta no Parágrafo único, do art. 1º, da Lei
Estadual nº 8.923/2009, que eleva a plausibilidade dos argumentos
aduzidos  pela  recorrida,  ao  dispor  que  a  GAJ  (Gratificação  de
Atividade  Judiciário  sobre  a  qual  se  pretende  a  suspensão  dos
descontos  previdenciários)  passou  a  integrar,  indistintamente,  a
remuneração  dos  ocupantes  dos  cargos  efetivos  da  estrutura
administrativa  do  Poder  Judiciário  do  Estado  da  Paraíba,  no  que
resulta em efeitos, também, para a sua aposentadoria, é devido o
desconto previdenciário.5

Em relação  ao  terço  constitucional  de férias,  não  deve
sofrer a incidência da contribuição previdenciária, por ser verba de
natureza indenizatória.  Nossos  Tribunais  Superiores  já  se manifestaram
sobre a matéria, conforme se vê adiante:

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.
[…] 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.6

5 Apelação Cível  n.  200.2010.026.048-4/001,  Relator  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho,  3ª  Câmara  Cível,
julgado em 21 de junho de 2011.

6 AI 710361 AgR/MG. Relatora: Min. Carmen Lúcia; Julgamento: 07/04/2009; Órgão Julgador: Primeira Turma;

Publicação DJe-084  PP-02930.
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O Magistrado de primeiro grau entendeu que os juros de mora
são devidos a contar da citação. Contudo, nos termos da Súmula 188 do
STJ, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto, dou provimento parcial à remessa oficial
e  ao recurso apelatório,  para  declarar  a  ilegalidade  da  contribuição
previdenciária  incidente  apenas  sobre  o  terço  constitucional  de  férias,
determinando  sua  devolução  até  o  ano  de  2009,  com observância  de
correção monetária e juros de mora, como fora fixado na sentença, sendo
que, em relação aos juros de mora, devem incidir a partir do trânsito em
julgado, aplicando-se a prescrição quinquenal.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 21
de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator


