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PREVIDENCIÁRIO –  Remessa  Oficial  e
apelação cível  –  “Ação de obrigação de
não fazer  c/c  cobrança e com pedido de
antecipação  parcial  da  tutela”  –
Contribuição  previdenciária   –   Terço
constitucional  de  férias,  horas  extras,
gratificação de representação de (função),
de  assessoramento,  de  chefia  ou  de
direção,  de  cargos  comissionados,  de
função  gratificada   –   Suspensão  e
restituição  dos  descontos  previdenciários
sobre  as  parcelas   –   Sentença
parcialmente procedente  –  Concessão do
pedido em relação ao terço de férias e à
gratificação  por  exercício  de  cargo  em
comissão  ou  função  de  confiança  –
Irresignação  –  Reforma  –  Horas extras  e
função de confiança  –  Ausência de prova
–  Terço  de  férias   –  Verba  de  caráter
indenizatório  –   Não  incidência  de
contribuição previdenciária  –  Manutenção
da  decisão  –   Provimento  parcial  à
remessa  oficial  e  negativa  de  provimento
ao apelo.

-  A jurisprudência do STJ e STF é pacífica
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em  afirmar  a  natureza  indenizatória  do
terço de férias, sendo indevida a incidência
de  desconto  previdenciário  sobre  essa
parcela.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  dar  provimento  parcial  à
remessa  oficial  e  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

R E L A T Ó R I O

DEMÉTRIO  MAGNO  SILVA  PEREIRA
ajuizou  “ação  de  obrigação  de  não  fazer  c/c  cobrança  e  com pedido  de
antecipação de tutela” em face da  PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DA PARAÍBA-PBPREV, alegando, em síntese, que a ré descontou
indevidamente contribuição previdenciária sobre horas extras, terço de férias,
gratificações de representação de (função), de assessoramento, de chefia ou
de direção, de cargos comissionados, de função gratificada.

Relatou, na peça inaugural, que é ilegal a
incidência  de contribuição previdenciária,  uma vez que  tais  verbas não se
incorporarão nos proventos de sua aposentadoria. Nesse sentido, requereu a
suspensão dos descontos, bem com a condenação da promovida a restituir os
valores cobrados indevidamente sobre as parcelas suso mencionadas.

À  inicial  foram  juntados  documentos
(fls.12/22).

Liminar indeferida às fls. 24/27.

Devidamente  citada,  a promovida
apresentou contestação às fls. 33/47.

Na  sentença  (fls.  56/63),  o  juiz  “a  quo”
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  “determinando  a  promovida
PBPREV que deixe de efetuar o desconto previdenciário sobre o pagamento
de terço de férias, gratificação por exercício de cargo em comissão ou função
de confiança,  restituindo ao autor  as  quantias  indevidamente  descontadas
com a incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores, referentes
ao quinquênio anterior à data do ajuizamento desta demanda, devidamente
atualizados pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança,
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a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença”. 

Opostos  Embargos  de  Declaração  às  fls.
65/67, os mesmos foram rejeitados (fls. 68/70). 

Inconformado  com  a  decisão,  o  autor
apelou às fls. 71/79.

Devidamente  intimada,  a  promovida  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 80v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação meritória (fl. 85).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, destaco que conheço não só o
recurso  voluntário,  mas  também  o  reexame  necessário,  uma  vez  que  a
sentença é ilíquida.  Sobre o assunto, eis o teor da Súmula nº 490 do Superior
Tribunal de Justiça:

“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”. (Grifei). 

Portanto, recebo,  de  ofício, o feito como
remessa necessária e passo a analisá-la com o recurso apelatório.

Em  suas  razões  recursais,  o  autor,  ora
apelante,  repetiu  a  tese  inserta  na  inicial,  pugnando  pelo  provimento  do
recurso, com a procedência de todos os pedidos.

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
possibilidade de incidência dos descontos previdenciários sobre horas extras,
terço  de  férias,  gratificações  de  representação  de  (função),  de
assessoramento,  de  chefia  ou  de  direção,  de  cargos  comissionados,  de
função  gratificada,  em  razão  destes  serem  incorporáveis  ou  não  aos
proventos da aposentadoria.

O  magistrado  ao  acolher  os pedidos
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relativos ao  terço  de  férias  e  a  gratificação  por  exercício  de  cargo  em
comissão  ou  função  de  confiança,  julgou  procedente  em  parte  o  pedido
formulado pelo autor/apelante. Veja-se excerto da sentença:

“Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  269,  I,  do
Código  de  Processo  Civil,  JULGA-SE
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
determinando a promovida PBPREV que deixe de efetuar
o desconto previdenciário sobre o pagamento de terço de
férias, gratificação por exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, restituindo ao autor as quantias
indevidamente  descontadas  com  a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre tais valores, referentes
ao  quinquênio  anterior  à  data  do  ajuizamento  desta
demanda,  devidamente  atualizados  pelos  índices  de
remuneração básica da caderneta de poupança, a partir
da  citação,  a  serem  apurados  em  liquidação  de
sentença”.

Entrementes,  a  partir  da  análise  do
processo, em especial das fichas financeiras anexadas pelo autor (fls. 16/22),
verifico que o juízo  “a quo” acabou por conferir direito ao  mesmo, que não
restou  comprovado  nos  autos,  uma  vez  que  o  contracheque  deste  não
demonstra a percepção de gratificação por exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, tampouco a incidência de contribuição previdenciária.

Em  relação  ao  pedido  de  suspensão  e
restituição do desconto previdenciário sobre as horas extras, 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,  sem
análise  meritória,  considerando  que  o  autor  não  comprovou,  também,  a
percepção da referida parcela em seu contracheque.

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.
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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
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. 
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(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
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,  devendo ser mantida a
sentença nesse ponto. 

Por  tais  razões, DOU  PARCIAL
PROVIMENTO à remessa oficial, para reformar a sentença, no que tange ao
pedido de suspensão e restituição de contribuição previdenciária sobre horas
extras e sobre a gratificação por exercício de cargo em comissão ou função
de confiança,   julgando-os improcedente  por  ausência  de prova, e  NEGO
PROVIMENTO à apelação, nos termos acima especificados.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exma. Dra. Lúcia
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de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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