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AGRAVO INTERNO.  REMESSA OFICIAL E APELA-
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA.  SERVIDORA 
PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS.  IMPOSSIBILI-
DADE DE  DESCONTO TRIBUTÁRIO.  JURIS-
PRUDÊNCIA  MAJORITÁRIA  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL,  INCLUSIVE  EM  SEDE 
DE REPERCUSSÃO GERAL.  DESCONTOS  INCI-
DENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
JUDICIÁRIA  (GAJ).  POSSIBILIDADE  SOMENTE 
APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.923/09. DEVIDA RESTI-
TUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ANTES DA 
VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA.  OBSERVÂNCIA 
AO PRAZO PRESCRIONAL DE CINCO ANOS PRE-
VISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. IRRESIGNAÇÃO 
REGIMENTAL.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.  POSSIBI-
LIDADE ANÁLISE SEM CONFIGURAR REFORMATIO 
IN  PEJUS.  PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBU-
NAL  DE  JUSTIÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL.  ARGUMENTAÇÕES DO RE-
CURSO INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O POSI-
CIONAMENTO  ESPOSADO.  DESPROVIMENTO  DA 
PRESENTE SÚPLICA.

- A Gratificação de Atividade Judiciária, antes da criação 
da  Lei  regulamentadora,  possuía  caráter    “propter 
laborem”, assim, não poderia ter ocorrido recolhimento 
previdenciário.  Desse  modo,  os  descontos  efetuados 
antes  da  supracitada  norma  devem  ser  restituídos, 



respeitado  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos, 
antes da propositura da ação.
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-  Segundo iterativa jurisprudência deste tribunal,  bem 
como do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a inci-
dência  da  contribuição  previdenciária  sobre  verbas 
“propter laborem”, pois inexiste a possibilidade de incor-
poração da referida parcela remuneratória aos proven-
tos de aposentadoria. 

-  PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  
CONDENAÇÃO  IMPOSTA  À  FAZENDA  PÚBLICA.  
NATUREZA  PREVIDENCIÁRIA  DA  DEMANDA.  
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE 
REFORMATIO  IN  PEJUS.  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  DO  ART.  5º  
DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA 
LEI  N.  9.494/97. JUROS  MORATÓRIOS 
CORRESPONDENTES  AOS  APLICÁVEIS  À 
CADERNETA  DE  POUPANÇA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INPC.  ART.  41-A DA LEI  N.  8.213/91.  
SOBRESTAMENTO.  DESNECESSIDADE.  1.  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. 2. É 
entendimento  assente  neste  Tribunal  Superior  de  
que 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, o  
que  afasta  suposta  violação  do  princípio  do  non  
reformatio  in  pejus.  3.  "Tratando-se  de  benefício  
previdenciário,  a  correção  monetária  deve  ser  
calculada segundo a variação do INPC, por força do  
que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, 1991 - solução  
que  resulta  da  declaração  de  inconstitucionalidade  
parcial  do art.  5º  da Lei  nº  11.960,  de 2009 (ADI nº  
4.357,  DF,  e  ADI  nº  4.425,  DF)"  (AgRg  no  AREsp  
39.787/SC,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  22/5/2014,  DJe  
30/5/2014.) Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no 
AgRg nos EDcl no REsp:  1425145 PR 2013/0408719-0, Relator:  
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2014,  
T2 -  SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:  DJe 28/08/2014)  
(grifei)

 - Quando os honorários são fixados com razoabilidade, 
nos termos do artigo 20, § § 3º e 4º do CPC, não há 
que se falar em modificação.

Desembargador José Ricardo Porto
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela  PBprev – Paraíba Previ-
dência contra decisão monocrática desta relatoria (96/103-verso), que proveu parci-

almente a remessa necessária, apenas para modificar os termos dos consectários 

legais, deu provimento ao apelo da autora e negou seguimento ao recurso da Autar-

quia, nos autos da Ação de Repetição de Indébito de Contribuição Previdenciária 

movida por Vânia Paiva Martins.

Aduz a agravante, de início, que a matéria atinente à GAJ é controver-

sa neste Tribunal, conforme demonstra recente precedente anexado, publicado em 

06 de junho de 2014, oriundo da 1ª Câmara Especializada Cível, motivo que impede 

o julgamento monocrático realizado. 

Outrossim, defende que a incidência da contribuição previdenciária so-

bre a Gratificação de Atividade Judiciária é legal e devida antes mesmo da edição da 

Lei Estadual nº 8.923/2009, uma vez que desde o ano de 2000 a aludida parcela 

goza de caráter remuneratório. 

Ademais, no tocante aos consectários legais, pugna pela aplicação do 

art. 1º-F da Lei 9.494/1997, em detrimento de qualquer outra norma, bem ainda afir-

ma que o julgado recorrido afrontou o princípio do non refortation in pejus, ao modifi-

cá-los.

Ainda, sustenta excessividade na fixação da verba advocatícia.

Desembargador José Ricardo Porto
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No final, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou, caso con-

trário, solicita o julgamento pelo órgão fracionário, além de buscar o prequestiona-

mento de dispositivos legais.    

É o relatório.

VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que per-

mite ao julgador reconsiderar a decisão agravada antes de apresentar os autos em 

sessão de julgamento, mantenho-a, em todos os termos, pelas razões nela expos-

tas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito declinado através da pre-

sente irresignação, uma vez que o decisum recorrido encontra-se em sintonia com a 

jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, com-

portando julgamento monocrático, à luz do disposto no artigo 557, §1º- A, da Lei Ad-

jetiva Civil.

Logo, estando os recursos em consonância com entendimento de Corte 

Superior e deste Tribunal, não há óbice ao julgamento singular realizado, razão pela 

qual o mantenho, nos exatos termos e sob idêntico fundamento daquela decisão, 

cujo teor segue ipsis litteris, na parte que interessa:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PBPREV E REMESSA OFICIAL

A divergência trazida nestes autos diz respeito à legalidade  
ou não dos descontos previdenciários ocorridos no venci-
mento da autora, incidentes sobre o terço constitucional de  
férias e sobre a Gratificação de Atividade Judiciária. 

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente pro-
cedente a demanda, condenando a PBPREV a suspen-
der e restituir as deduções realizadas sobre o adicional  
de férias,  referentes ao quinquênio anterior à data do 
ajuizamento da ação, sendo sob este aspecto que anali-
saremos o Recurso da autarquia e a Remessa Necessá-
ria. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Pois bem. Como é cediço, o regime previdenciário busca o  
seu  fundamento  diretamente  do  texto  constitucional,  que 
dispõe o seguinte acerca do tema:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obriga-
tória, observados critérios que preservem o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer tí-
tulo, serão incorporados ao salário para efeito de contri-
buição  previdenciária  e  conseqüente  repercussão  em 
benefícios, nos casos e na forma da lei.” Grifo nosso.

Analisando o dispositivo acima transcrito, retiram-se alguns  
preceitos que norteiam a instituição e manutenção do siste-
ma previdenciário. Nesse contexto, torna-se imperioso reco-
nhecer que a previdência social  é  organizada de modo a  
respeitar o princípio da universalidade do atendimento, ge-
rando a necessidade de ser planejada com caráter contribu-
tivo e filiação obrigatória.

Dito isso, o § 11, do art. 201, da Constituição Federal disci-
plina, de modo geral, a forma de incidência da contribuição  
responsável pela continuação do referido regime, destacan-
do, em suma, que os ganhos habituais incorporados ou in-
corporáveis ao salário servirão de base de cálculo para fins  
de ocorrência da exação, repercutindo, consequentemente,  
nos benefícios ofertados pela previdência.

Passando à análise do presente caso, com relação ao terço  
constitucional,  a jurisprudência posiciona-se no sentido de  
que se trata de parcela de natureza transitória e eventual.  
Assim, concebe-se que o servidor não irá recebê-la quando  
de sua aposentadoria, não podendo sofrer os aludidos des-
contos, em respeito aos preceitos da contributividade e soli-
dariedade.

Nesse sentido, trago à baila recentes arestos desta Corte de 
Justiça:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ILEGALIDADE DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 0 TERÇO DE 
FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, GRA-
TIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDAPROCEDÊNCIA PARCIAL 
IRRESIGNAÇÃO APELAÇÃO DO IPSEM ALEGAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PROCEDER À DEVOLU-
ÇÃO  DO  VALORES  INDEVIDAMENTE  RETIDOS  ARGU-
MENTO  INFUNDADO  CONTRIBUIÇÕES  RECOLHIDAS 
QUE SÃO DESTINADAS AO APELANTE DESPROVIMEN-
TO. Reconhecida a incidência indevida sobre parcela remu-
neratória percebida por servidor municipal, deve a entidade 

Desembargador José Ricardo Porto
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autárquica, destinatária dos valores arrecadados, providen-
ciar  a  sua  devolução.  REMESSA OFICIAL  E  RECURSO 
ADESIVO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS,  
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO PARCELA IN-
DENIZATÓRIA PERTINÊNCIA DA DECISÃO  APENA EM 
RELAÇÃO AO TERÇO DE FÉRIAS E HORA EXTRAS AD-
CIONAL  NOTURNO  FICHAS  FINANCEIRAS  QUE  DE-
MONSTRAM A INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NA-
TUREZA REMUNERATÓRIA EVIDENCIADA POSSIBILIDA-
DE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO PREVIDENCIÁRIA HO-
NORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DERROTA  DE  PARTE  DO 
PEDIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA 
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DESPROVIMEN-
TO DO APELO ADESIVO. Considerando o caráter indeni-
zatório do terço de férias e das horas extras, é descabida 
a  incidência  de contribuição previdenciária  sobre tais 
parcelas.  Precedentes.  Evidenciada  a  habitualidade  do 
adicional  noturno,  tendo  sido  este,  inclusive,  incorporado 
pelo  autor,  revela-se  cabível  a  incidência  da  contribuição  
previdenciária. É descabida a condenação da parte promo-
vida ao pagamento de honorários advocatícios quando evi-
denciado que a parte promoveste sucumbiu de parcela con-
siderável dos seus pedidos. Inteligência do art. 21, caput, do  
CPC.  Reconhecida  a  sucumbência  recíproca  das  partes,  
deve ser desprovido o apelo adesivo manejado pela parte 
autora, já que aquele tem por finalidade a majoração do va-
lor  dos  honorários  advocatícios  estipulados  pelo  julgador  
monocrático.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120100216512001 - Ór-
gão (Terceira Câmara Cível) - Relator Des. Márcio Murilo da  
Cunha Ramos - j. Em 17/07/2012 - grifei

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS 
E HORAS EXTRAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS.  INADI-
MISSIBILIDADE DE DESCONTO. VANTAGEM DO ARTIGO 
154 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 39/85. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DO AUFERIMENTO. PEDIDO DE SUS-
PENSÃO DE DEDUÇÕES SOBRE PARCELAS CUJA NA-
TUREZA NÃO FOI  DEMONSTRADA.  IMPOSSIBILIDADE.  
PROVIMENTO PARCIAL. Segundo dispõe o §11°,  do art.  
201 da Constituição Federal, os ganhos habituais do empre-
gado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para  
efeito de contribuição previdenciária  e conseqüente reper-
cussão em benefícios, nos casos e na firma da lei . A não  
demonstração, por parte do promovente, da percepção de  
vantagens por ele delineadas na exordial impede a autoriza-
ção do sobrestamento perseguido em sede de antecipação  
de tutela. É vedado o deferimento em sede antecipação de  
tutela,  de  deduções  sobre  gratificações  e  vantagens  cuja  
natureza não foi demonstrada.

Desembargador José Ricardo Porto
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TJPB - Acórdão do processo nº 20020120671504001 - Ór-
gão (1ª CAMARA CIVEL) - Relator DES. JOSÉ RICARDO  
PORTO - j. em 23/07/2012

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÕES 
E TERÇO DE FÉRIAS. CARÁTER NÃO HABITUAL. INCI-
DÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCA-
BIMENTO.  PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELOS DE AM-
BAS AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA. -  A contri-
buição previdenciária deve incidir  sobre as verbas re-
muneratórias relativas ao cargo efetivo que repercutirão 
nos proventos futuros. Se as gratificações pelo exercí-
cio de função ou cargo comissionado, de chefia, de as-
sessoramento ou direção; sobre o terço constitucional  
de férias; e sobre gratificações por substituições cumu-
lativas e por convocações para o exercício junto a ins-
tância  superior  não  serão  percebidas  pelo  servidor  
quando se aposentar, não pode constituir base de cal-
culo da contribuição previdenciária. - Nos termos do ar-
tigo 201, §11 da Constituição Federal, apenas as parce-
las remuneratórias de caráter habitual integram base de  
cálculo da contribuição previdenciária, o que exclui a in-
cidência do tributo sobre as gratificações em tela e o  
terço de férias.1  - grifie

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ES-
PECIAL.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  SOBRE 
ADICIONAL DE FÉRIAS.  NÃO INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIR-
MADO NO PRETÓRIO EXCELSO.1. A Primeira Seção do  
STJ considerava legítima a incidência da contribuição previ-
denciária sobre o terço constitucional de férias.2. (...)3. Rea-
linhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à  
posição sedimentada no Pretório Excelso, no sentido de 
que não incide Contribuição Previdênciária sobre o ter-
ço constitucional de férias, dada a natureza indenizató-
ria  dessa  verba.  Precedentes:  EREsp 956.289/RS,  Rel.  
Min.  Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 10/11/2009; Pet  
7.296/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de  
10/11/2009.Agravo regimental não provido.2  (grifei)

Ademais,  o  Supremo Tribunal  Federal,  última palavra  em 
termos constitucionais, tem entendimento firmado a respeito  
da possibilidade de incidência da contribuição previdenciária  
apenas sobre as parcelas da remuneração incorporáveis ao 
salário:

1  -  TJPB - Acórdão do processo nº 20020070047523001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. CARLOS 
MARTINS BELTRAO FILHO – JUIZ CONVOCADO - j. Em 25/03/2010.
2 - AgRg no AgRg no REsp 1123792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julga-
do em 09/03/2010, DJe 17/03/2010.

Desembargador José Ricardo Porto
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO.  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE  AS HO-
RAS EXTRAS E O  TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDA-
DE. PRECEDENTES. Esta Corte fixou entendimento no 
sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salá-
rio do servidor sofrem a incidência da contribuição pre-
videnciária. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
(AI 727958 AgR / MG - MINAS GERAIS . Rel. Min.  Eros 
Grau. J. em 16/12/2008). 

EMENTA: Agravo regimental  em recurso extraordinário.  2.  
Prequestionamento. Ocorrência. 3. Servidores públicos fe-
derais. Incidência de contribuição previdenciária. Férias  
e horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 545317  
AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,  
julgado em 19/02/2008,  DJe-047 DIVULG 13-03-2008 PU-
BLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-06 PP-01068 LEXSTF 
v. 30, n. 355, 2008, p. 306-311) 

Importante, ainda, mencionar que a Lei nº 10.887/2004, apli-
cada subsidiariamente ao caso, precisamente em seu art.  
4º,  §1º,  exclui  os aludidos valores da base de cálculo de 
contribuição do servidor público, assim vejamos:

Art.  4°  A contribuição social  do servidor público ativo de  
qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e  
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio  
de previdência social,  será de 11% (onze por cento),  inci-
dentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento  
do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias per-
manentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter in-
dividual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
(...)
X - o adicional de férias;   (Incluído pela Lei nº 12.688, de 
2012)

(...)

Portanto, a autora deve receber os valores recolhidos inde-
vidamente a título de desconto previdenciário incidente so-
bre adicional de férias, no período não prescrito, conforme 
consignado no decisum objurgado, devendo a sentença ser  
mantida neste ponto.

Por outro lado,  no tocante aos consectários legais aplica-
dos, o referido decisório merece reforma, conforme explico  
a seguir.

Desembargador José Ricardo Porto
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Pois bem.  Registro que o presente processo versa sobre 
devolução de contribuição previdenciária,  portanto trata-se  
de restituição de tributo recolhido indevidamente, devendo 
incidir o regramento disposto no Código Tributário Nacional,  
ou seja, juros de mora no percentual de 1% (um por cento)  
ao mês.

Acerca do tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal  
de Justiça:   

PROCESSUAL  CIVIL  –  TRIBUTÁRIO  –  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS – REPETIÇÃO DE INDÉBI-
TO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - ARTIGO 161, §  
1º,  DO CTN – PRECEDENTES.  1.  A  controvérsia   diz  
respeito  ao  percentual  dos  juros  de mora  na  repeti-
ção   de  valores  indevidamente  recolhidos  a  título  de  
contribuição previdenciária. 2. O Superior Tribunal de Jus-
tiça detém  firme entendimento pela não-incidência, na  re-
petição  de  indébito  tributário,  da  MP  n.  2.180-35/01,  
que  fixa  juros moratórios de 6% ao ano, pois o comando  
expresso  no  Código  Tributário  Nacional  foi   determinado 
pela  Lei  n.  5.172/66,  que  possui  caráter  de  Lei Comple-
mentar, enquanto que os juros moratórios de 6% foram es-
tatuídos por medida provisória. 3.  O  art.  1º-F  da  Lei  n.  
9.494/97,   introduzido   pela   Medida   Provisória  2.180-
35/2001,  refere-se à  incidência de  juros de mora em  rela-
ção ao pagamento de  verbas  remuneratórias,  incluindo-se  
aí  os  benefícios previdenciários e demais verbas  de  natu-
reza  alimentar.  Em  se  tratando  de  restituição  tributá-
ria,  seja  na modalidade  de  repetição  de  indébito  ou  
de  compensação,  não  há  falar  em  sua aplicação;  
porquanto,  nesses  casos,  são  devidos  juros  de mora 
de  um  por  cento (1%) ao mês, nos termos do Código 
Tributário Nacional. Precedentes.4. Quanto ao  julgamento 
do RE 453.740/RJ, de 28.2.2007, o STF  limitou em 6% ao  
ano  juros de mora pagos pela União  referente às dívidas  
judiciais  decorrentes  de  verbas  remuneratórias  devidas  a 
servidores ou empregados públicos pela União. No entanto  
destacou a exceção a essa regra no caso de indébito tribu-
tário, em que se aplica o artigo 161, § 1º, do Código Tributá-
rio Nacional, c/c o artigo 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95. Agravo 
regimental  improvido.3  

Assim, tratando-se de restituição de tributo recolhido indevi-
damente,  para a sua atualização,  deve-se utilizar  o CTN,  
não se aplicando o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a sua  
nova redação, haja vista a declaração de inconstitucionali-
dade parcial do art. 5º. da Lei 11.960/09.

3 STJ - AgRg no Ag 922063  / MG Relator Ministro HUMBERTO  MARTINS  -  SEGUNDA  TURMA  Data 
do Julgamento 26/08/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 18/09/2008.
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Acerca do tema,  vejamos esclarecedoras e recentíssimas 
decisões da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRO-
CESSUAL CIVIL E  TRIBUTÁRIO.  RESTITUIÇÃO DE VA-
LORES  COBRADOS  INDEVIDAMENTE  A  TÍTULO  DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  JUROS  E  CORRE-
ÇÃO  MONETÁRIA.  LEI  11.960/2009.  PENDÊNCIA  DE 
ANÁLISE DE PEDIDOS DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS 
NA ADI  4.357/DF. SOBRESTAMENTO APENAS DOS RE-
CURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  PORVENTURA  INTER-
POSTOS.  JUROS  MORATÓRIOS  EM  CONDENAÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO LEGISLATI-
VA. LEI 11.960/2009. NORMA DE CARÁTER PROCESSU-
AL.  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  DE  REGRAS  ESPECÍFI-
CAS.  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 DIS-
CUTINDO O TEMA REFERENTE À POSSIBILIDADE OU 
NÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO CASO DE OS 
SERVIÇOS TEREM SIDO UTILIZADOS PELOS SERVIDO-
RES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.   O STJ ori-
enta-se no sentido de que,  para fins de aplicação do art.  
543-C do CPC, é desnecessário que o Recurso Especial re-
presentativo de matéria repetitiva tenha transitado em julga-
do.
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 anteri-
or 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 emi-
nentemente 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, jul-
gado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. CASTRO 
MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da declara-
ção  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5o.  da  Lei  
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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 bá-
sica  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 indé-
bito 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 consoli-
dado  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 des-
provido.(AgRg no REsp 1432087/MG, Rel. Ministro NAPO-
LEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado 
em 25/03/2014, DJe 07/04/2014) (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁ-
RIA. ART. 1º-F DA LEI N.9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA 
PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITU-
CIONALIDADE  PARCIAL  POR  ARRASTAMENTO  (ADIN 
4.357/DF).QUESTÃO  DECIDIDA SOB  O  RITO  DO  ART.  
543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSI-
DADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMEN-
TO.INDEFERIMENTO.
1. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parci-
al por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julga-
mento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013.  
2. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do jul-
gamento  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 re-
muneração básica e juros aplicados à caderneta de pou-
pança,  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 inconstitucionali-
dade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser cal-
culada com base no IPCA, índice que melhor reflete a in-
flação acumulada do período.3. A pendência de julgamen-
to no STF de ação em que se discute a constitucionalidade  
de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que trami-
tam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em 
eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário  
interposto nesta Corte Superior.4. A jurisprudência do STJ  
assenta-se no sentido de que, para fins de aplicação do art.  
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543-C do CPC, é desnecessário que o recurso especial re-
presentativo de matéria repetitiva tenha transitado em julga-
do.5.Não há falar em afronta ao artigo 97 da Constituição  
Federal, pois o art. 5º da Lei n. 11.960/09 já teve a inconsti-
tucionalidade parcialmente reconhecida pelo STF,  não ca-
bendo  novo  reconhecimento  da  inconstitucionalidade  por  
esta Corte. Ademais, nos termos em que foi editada a Sú-
mula Vinculante 10 do STF, a violação à cláusula de reserva  
de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem expli-
citar,  afasta  a  incidência  da  norma ordinária  pertinente  à  
lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente ex-
traídos da Constituição. 6. A correção monetária e os juros  
de mora, como  consectários legais da condenação princi-
pal, possuem natureza de ordem pública e podem ser anali-
sados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha  
sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em re-
formatio  in  pejus.Agravo  regimental  improvido.(AgRg  no 
AREsp  18.272/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/02/2014,  DJe  
10/02/2014)(grifei)

Em outras palavras, repito, a matéria aqui tratada se refere  
aos juros de mora relativos à repetição de indébito decor-
rente de Contribuição Previdenciária, a qual ostenta nature-
za tributária, sendo devidos à razão de 1% (um por cento)  
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.

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no  
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do pe-
ríodo.

Quanto ao termo a quo para a incidência dos juros de mora,  
entendo que  nas demandas contra a Fazenda Pública, cujo  
objeto é repetição de indébito tributário, 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”

Dito isto,  deve haver modificação na sentença quanto a  
estes quesitos.

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA

Como já dito acima, a divergência trazida nestes autos diz  
respeito à legalidade ou não dos descontos previdenciários  
ocorridos no vencimento da autora, incidentes sobre o terço  
constitucional de férias e a Gratificação de Atividade Judiciá-
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ria. 

Pois bem, como estamos analisando o recurso interpos-
to pela autora, só nos cabe rever as verbas cuja senten-
ça não reconheceu o seu direito, no caso, no tocante à  
restituição das contribuições previdenciárias incidentes  
sobre a Gratificação de Atividade Judiciária.  

Na peça vestibular, alega a promovente que a referida grati-
ficação é paga a título precário, concedida de forma especí-
fica, em virtude de atividades excepcionais desempenhadas 
pelos servidores do Judiciário, sendo, com isso, uma gratifi-
cação propter laborem, motivo pelo qual torna ilegítima a in-
cidência do tributo sobre ela. 

Sem sombra de dúvidas, os adicionais que possuem tal na-
tureza são recebidos em decorrência de alguma atribuição  
especial, a qual o funcionário público não está obrigado a  
praticar no normal exercício das suas funções, não integran-
do os proventos quando da sua aposentadoria, bem como 
não se estendem aos inativos, conforme destaca o seguinte 
aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPE-
CIAL. CEPES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/85.  
INCORPORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VANTAGEM  DE 
NATUREZA PROPTER LABOREM.1.  A gratificação especi-
al  criada  sob  a  égide  da  Lei  Complementar  Estadual  n.º  
39/85, concedida em virtude de serviço prestado nos Cen-
tros Paraibanos de Educação Solidária (CEPES), por ter na-
tureza propter laborem e ser devida aos professores apenas  
enquanto estiverem atuando nas atividades especiais esta-
belecidas no âmbito dos CEPES, não pode ser incorporada 
aos proventos da impetrante.2.  Recurso ordinário improvi-
do.”  4

Também é bem verdade que a Gratificação em comento, re-
cebida pelos servidores do Poder Judiciário deste Estado,  
era desprovida de caráter linear e geral, tendo em vista a  
sua concessão apenas para quem estivesse desenvolvendo 
alguma atribuição excepcional.  
   
Contudo, após o advento da Lei nº 8.923/2009, a GAJ pas-
sou a incorporar os vencimentos de todos os servidores efe-
tivos  e  celetistas  deste  Poder,  deixando  de  ter  natureza  
propter laborem, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE GAJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA.  

4 RMS 21670 / PB. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. J. em 09/03/2010.
Desembargador José Ricardo Porto
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SUSPENSÃO DO DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. Parce-
la remuneratória estendida a todos os servidores atra-
vés da Lei nº 8.923/09. Perda do caráter propter laborem.  
Provento que, desde então, passou a compor o valor de  
referência para a aposentadoria.  Inteligência dos princípi-
os da contributividade e da solidariedade do sistema previ-
denciário.  Destituição  da  liminar  concedida  em  primeiro  
grau. Agravo de instrumento provido. Com a edição da Lei  
ordinária estadual nº 8.923/09, a gratificação de atividade ju-
diciária passou a ser paga de forma linear e universal, pas-
sando a existir expressa previsão legal acerca da incorpora-
ção dos valores pagos a esse título. Se o servidor passa a 
incorporar determinada parcela da remuneração ao seu pa-
trimônio, levando-a para a sua inatividade por ocasião da  
aposentadoria, deve, em respeito aos princípios da contribu-
tividade  e  da  solidariedade,  recolher  aos  cofres  públicos,  
através de desconto previdenciário  na referida parcela re-
muneratória.5  (grifo nosso). 

Realizadas essas considerações, constata-se que uma vez 
inserida a GAJ à remuneração, o serventuário a levará para  
a sua inatividade,  o que induz ao entendimento de que 
como beneficiário,  compete ao autor, em respeito aos  
princípios da contributividade e da solidariedade, reco-
lher aos cofres públicos o tributo sobre a aludida parce-
la remuneratória.

Nossa Corte, por mais de uma vez, já manifestou-se nesse  
mesmo norte.  Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Descontos sobre 
a gratificação de atividade judiciária. Possibilidade. Tu-
tela antecipada deferida. Requisitos do art. 273 do CPC. Ve-
rossimilhança.  Ausência.  Concessão da tutela.  Impossibili-
dade. Provimento. Para a concessão da medida em anteci-
pação de tutela, é indispensável que o requerente comprove 
a verossimilhança do direito alegado, por meio de prova ine-
quívoca, assim como o risco de dano irreparável ou de difícil  
reparação, com base no art. 273, inciso I do CPC. Incorpo-
rando-se a  gratificação da  atividade judiciária  ao pro-
vento da aposentadoria,  não há que se falar em qual-
quer ilegalidade na incidência de contribuição previden-
ciária sobre a gaj, diante do caráter solidário e contribu-
tivo do sistema previdenciário.6  (grifo nosso).
  
DECISÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de  
restituição de contribuição previdenciária. Concessão de li-

5TJPB; AI 200.2010.026.863-6/001; Rel. Juiz Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 17/11/2010;  
Pág. 7. 
6TJPB; AI 200.2010.020417-7/001; João Pessoa; Relª Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Fer-
reira; DJPB 10/02/2011; Pág. 4.  
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minar determinando a não incidência da contribuição previ-
denciária sobre a gratificação da atividade judiciária (gaj). Ir-
resignação. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam do  
estado. Rejeição. Prescrição. Questão afeta ao pedido de  
cobrança. Matéria não debatida pelo julgador a quo em sua 
decisão. Não conhecimento do recurso nesse ponto. Mérito.  
Alegação de possibilidade de desconto previdenciário  
sobre a gaj. Plausibilidade da tese. Gratificação de cará-
ter geral. Provimento. Não há de ser declarada a ilegitimi-
dade do Estado da Paraíba em demanda que se pleiteia a  
abstinência deste ente em continuar a fazer incidir a contri-
buição previdenciária sobre a parcela relativa à gratificação 
de atividade judiciária (gaj). Não deve ser conhecido o re-
curso no que toca à alegação de prescrição, quando tal ma-
téria  não  tenha  sido  apreciada  pelo  julgador  de  primeiro 
grau. É cabível a incidência de contribuição previdenciá-
ria sobre a gaj, quando, em sede de tutela antecipada,  
resta evidenciado o caráter remuneratório da gratifica-
ção. Ausente um dos requisitos necessários para a conces-
são da tutela de urgência, qual seja, a verossimilhança das  
alegações apresentadas (art. 273, caput, do CPC), deve ser  
reformada a decisão que defere o pleito antecipatório.7  (gri-
fo nosso).

Em outras palavras, após a edição da Lei regulamentadora,  
a  GAJ  passou  a  integrar  os  vencimentos  dos  servidores, 
restando, doravante, legitimados os descontos efetiva-
dos após a citada norma.

 Entretanto, no tocante ao que fora retirado antes da regula-
mentação, estes foram indevidos, e devem ser devolvidos à  
servidora.

A Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, com voto  
do Excelentíssimo Desembargador Manoel Soares Montei-
ro, já julgou nesse norte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contribui-
ção previdenciária incidente sobre gratificação de ativi-
dade judiciária (gaj). Verba "propter laborem". Desconto  
indevido. Devolução do indébito. Período anterior à Lei  
nº 8.923/2009 respeitada a prescrição quinquenal. Modi-
ficação da sentença. Recurso parcialmente provido. Se-
gundo iterativa jurisprudência deste tribunal, é vedada a in-
cidência da contribuição previdenciária sobre verbas propter  
laborem , pois inexiste a possibilidade de incorporação do 
referido adicional constitucional aos proventos de aposenta-
doria. Provando-se a ocorrência de descontos previden-
ciários,  realizados  de  forma  indevida,  conclui-se  pela  
existência do direito de repetição do indébito tributário  
não alcançado pela prescrição quinquenal.  Não há que 

7 - TJPB - AI 200.2010.0256938/001; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 13/01/2011; Pág. 9.  
Desembargador José Ricardo Porto
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se falar na aplicação do princípio da anterioridade tributária  
no caso, porquanto a Lei nº 8.923/2009 não instituiu ou au-
mentou tributo. 8 (grifei).

No  mesmo  sentido,  através  de  decisão  monocrática,  
também  decidiu o Des. José Di Lorenzo Serpa, quando do  
julgamento da Apelação Cível, nº 200.2010.003380-8/001:  

“Decisão: Dou parcial provimento ao recurso de apela-
ção, para reformar a sentença e considerar o período de  
junho de 2005 a setembro de 2009 como o interstício  
para a devolução dos valores recolhidos a título de con-
tribuição previdenciária incidente sobre a GAJ – Gratifi-
cação de Atividade Judiciária da promovente, ora ape-
lante, com correção monetária pelo INPC, a contar de cada  
desconto indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Tendo em 
vista que a apelante foi vencedora e os apelados vencidos  
em parte do pedido, os honorários advocatícios e as despe-
sas serão distribuídos e compensados entre eles, nos ter-
mos do art. 21 do CPC, considerando-se, ainda, em relação 
ao apelante, o art. 12 da Lei nº 1.060/50.” (grifo nosso)

Dito isto, constata-se que a autora faz jus à restituição das  
importâncias extirpadas de seu salário, relativas à GAJ, no  
período anterior a 14 de outubro de 2009, dia em que a Lei  
entrou em vigor,  observado, todavia, o prazo prescricional  
de cinco anos, a contar da data do ajuizamento da ação, im-
pondo-se a modificação da sentença também neste ponto.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, entendo  
que assiste razão à reclamante, na medida que o percentual  
fixado não se coaduna com a melhor interpretação dos §§  
3º e 4º do art. 20 do CPC.

Acerca da questão, colaciono decisão do Superior Tribunal  
de Justiça:

PROCESSO CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  HONORÁRI-
OS  ADVOCATÍCIOS.  FADEP.CARÁTER  IRRISÓRIO.  MA-
JORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  RESTABELECIMENTO  DO 
VALOR FIXADO NA SENTENÇA.  AGRAVO NÃO PROVI-
DO.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é vedada  
a discussão do valor fixado a título de honorários advo-
catícios  no  âmbito  do  recurso  especial,  ante  o  óbice  
contido na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se as hipóteses  
em que essa verba esteja estipulada em quantia flagran-
temente irrisória ou exorbitante, ocasião na qual se per-
mite que esta Corte examine o apelo e atribua nova va-
loração aos honorários, observando os parâmetros da 

8 - TJPB - AC 200.2010.004308-8/001; Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 29/03/2011; Pág. 4.
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razoabilidade e proporcionalidade.2. (...)3. Na espécie, as 
conclusões do Tribunal a quo distanciam-se da melhor inter-
pretação dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, não sendo ad-
missível reduzir o valor da verba honorária tão somente em  
função da natureza pública da parte condenada ou em virtu-
de da destinação da quantia em debate. Nesse contexto, o  
valor de R$ 100,00 (cem reais) não é suficiente para remu-
nerar  condignamente  o  profissional  da  causa,  que  atuou  
com zelo na defesa dos direitos por ele patrocinados, de-
vendo-se  restabelecer  a  quantia  fixada  na  sentença,  no 
montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).4.  Agravo regi-
mental não provido.(AgRg no REsp 1297946/RS, Rel. Minis-
tro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
15/03/2012, DJe 28/03/2012)(grifei)

Desse modo, conforme preleciona a jurisprudência da citada  
Corte, a verba em comento deve ser modificada.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no méri-
to,  nego seguimento ao recurso da PBPREV e provejo  
parcialmente a remessa necessária, para fixar os juros  
de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a  
partir do trânsito em julgado da sentença, bem ainda a  
correção  monetária  que  deve  ocorrer  pelo  IPCA.  Ato  
contínuo, provejo o apelo da autora, para determinar a  
restituição das contribuições recolhidas sobre a GAJ - 
Gratificação de Atividade Judiciária, relativas ao período 
anterior a 14 de outubro de 2009, dia em que a Lei en-
trou em vigor, respeitando-se a prescrição quinquenal. 

Outrossim, tendo em vista o provimento da súplica da auto-
ra, modifico os honorários advocatícios fixados na sentença,  
para determinar que sejam suportados exclusivamente pela  
promovida, bem ainda majoro o seu percentual para 20%  
(vinte por cento), sobre o valor do crédito da promoven-
te. ” (fls.96/103-verso)

Quanto à necessidade de prequestionamento de dispositivos consti-

tucionais e infraconstitucionais, arguida pela recorrente, importa ressaltar que a deci-

são vergastada encontra-se bastante fundamentada, sendo desnecessária a mani-

festação expressa sobre todos os artigos questionados. 

Em outras palavras, tem-se que não se faz necessário mencionar, ex-

pressamente, as normas legais supostamente violadas. Basta que a matéria contro-

vertida seja efetivamente apreciada, como na hipótese vertente. É nessa direção a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
Desembargador José Ricardo Porto
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Processual civil.  Embargos de declaração.  Inexistência de  
omissão no acórdão. Prequestionamento. Registro expresso  
de dispositivo. Desnecessidade. 1. Não há que se falar em 
omissão no acórdão embargado, porquanto, com fundamen-
tos claros e nítidos, enfrentou todas as questões suscitadas 
na peça recursal. 2. O magistrado não está obrigado a julgar  
a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pe-
las partes,  mas,  sim, com o seu livre convencimento (art.  
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,  
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender  
aplicável ao caso concreto. 3. Para se ter como caracteri-
zado o requisito do prequestionamento, é imprescindí-
vel que a matéria controvertida tenha merecido, efetiva-
mente,  enfrentamento  pelo  acórdão  embargado,  não  
sendo necessário, todavia, que o dispositivo que a con-
tém seja expressamente registrado. 4. Não merecem aco-
lhida os declaratórios quando a pretensão neles veiculada 
pretende o mero rejulgamento da lide e a menção expressa  
de dispositivos constitucionais.5. Embargos rejeitados.9(grifo 
nosso)

Seguindo o mesmo entendimento:

Processual  civil.  Embargos  de  declaração.  Prequestiona-
mento de matéria constitucional para interposição de recur-
so extraordinário.  Menção expressa a dispositivos.  Desne-
cessidade. - O requisito do prequestionamento que auto-
riza o acesso às instâncias extraordinárias requer a dis-
cussão e deliberação da matéria versada nos dispositi-
vos  tidos  por  violados,  sendo  desnecessária  sua  ex-
pressa indicação. - Não há que se falar em omissão quan-
do o aresto pronunciou-se acerca de todas as questões que  
lhe são submetidas à apreciação pelas partes, hipótese em 
que os embargos revestem-se de caráter meramente prote-
latórios,  com vistas a provocar novo exame da matéria.  -  
Embargos rejeitados.10 (grifo nosso).

Assim, constata-se que restou traçado um raciocínio concatenado com 

as normas legais importantes ao deslinde da querela, sendo, portanto, desnecessá-

rio rebater todos os artigos suscitados pela suplicante.

Outrossim,  no  tocante  ao  precedente  anexado,  de  nº  0012954-

37.2012.815.0011, publicado em 06 de junho de 2014, oriundo da 1ª Câmara Espe-

9 EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
10 EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.

Desembargador José Ricardo Porto
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cializada Cível desta Corte, registro que o referido julgado não reflete o meu posicio-

namento a respeito da matéria (Gratificação de Atividade Judiciária). 

Na verdade, equivoquei-me ao interpretar o julgamento do declinado 

processo, resultando em voto contrário ao meu entendimento sobre a questão.

    

Portanto, o decisório singular, ora vergastado, é o que, fidedignamente, 

traduz o meu entendimento acerca da Gratificação de Atividade Judiciária,  razão 

pela qual o mantenho, em todos os seus termos.            

Ademais, quanto à alegada ofensa ao princípio do non reformatio in pe-

jus, no que pertine aos consectários legais fixados no decisório, também não assiste 

razão à autarquia, conforme explico a seguir.

Em 14.3.2013, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.357/DF, Rel. 

Min. Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º 

da Lei n.11.960/09, no que se refere aos critérios de atualização monetária.

Em decorrência do novel pronunciamento da Suprema Corte, a Primei-

ra Seção do STJ, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial  

repetitivo 1.270.439/PR, consolidou o entendimento segundo o qual a partir da de-

claração 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 acu-

mulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da ca-

derneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos juros aplicá-

veis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, 

para as quais prevalecerão as regras específicas.

Nessa senda, como reflexo da declaração acima citada, tratando-se a 

matéria de juros de mora relativos à restituição de indébito decorrente de Contribui-

ção Previdenciária, a qual ostenta natureza tributária, estes 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.

Desembargador José Ricardo Porto
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Impõe-se, pois, a observância do que foi decidido com efeito erga  om-

nes e eficácia vinculante pelo STF na ADI 4.357/DF, utilizando-se, no que toca aos 

juros e correção monetária, no presente caso, a sistemática específica. 

A tíuto elucidativo, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVI-
DOR  PÚBLICO.  JUROS  DE  MORA.  ART.  1º-F  DA  LEI  
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. IN-
CIDÊNCIA IMEDIATA. JUROS DE MORA CONFORME JU-
ROS  DA  POUPANÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  COM 
BASE NO IPCA.  APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO 
ACOLHIDO NO JULGAMENTO DA ADI  4.357/DF ANTES 
DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal  
Federal,  "a  decisão  de  inconstitucionalidade  produz 
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publica-
ção da ata de julgamento e não da publicação do acór-
dão"  (AgRg na Rcl 3.632/AM, Relator p/ acórdão Ministro  
Eros Grau, DJe de 18/8/2006).2. A orientação desta Corte é  
no sentido de não ser necessário o sobrestamento dos fei-
tos em que deve haver pronunciamento acerca da atualiza-
ção das dívidas fazendárias até o julgamento final ou até a  
modulação de efeitos da ADI 4.357/DF.3. Nos termos do art.  
460 do Código de Processo Civil,  não é possível  proferir  
sentença  condicional.4.  Agravo  regimental  não  provido.
(STJ-AgRg  no  AREsp  79.101/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe  
13/11/2013) (grifei)

A citada Corte Superior, em recentíssimos julgados, também vem en-

tendendo que 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. Logo, não há que se falar em reformatio in pejus, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONDENA-
ÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRE-
VIDENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS E CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DE-
CLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL 
DO ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART.  
1º-F DA LEI N. 9.494/97. JUROS MORATÓRIOS CORRES-

Desembargador José Ricardo Porto
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PONDENTES AOS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POU-
PANÇA.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  INPC.  ART.  41-A DA 
LEI N. 8.213/91. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.  
1. A pendência de julgamento no STF de ação em que se  
discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobresta-
mento dos recursos que tramitam no STJ. 2. É entendimen-
to assente neste Tribunal  Superior  de que 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, o que afasta suposta violação do princípio do 
non reformatio in pejus.  3. "Tratando-se de benefício pre-
videnciário, a correção monetária deve ser calculada segun-
do a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A  
da Lei nº 8.213, 1991 - solução que resulta da declaração  
de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960,  
de 2009 (ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF)" (AgRg no  
AREsp 39.787/SC, Rel.  Ministro ARI PARGENDLER, PRI-
MEIRA  TURMA,  julgado  em  22/5/2014,  DJe  30/5/2014.)  
Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl  
no  REsp:  1425145 PR  2013/0408719-0,  Relator:  Ministro 
HUMBERTO MARTINS,  Data  de Julgamento:  21/08/2014,  
T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  
28/08/2014) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONDENA-
ÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVI-
DENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS E CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECLA-
RAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  DO 
ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 1º-F  
DA LEI N. 9.494/97. JUROS MORATÓRIOS CORRESPON-
DENTES AOS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPAN-
ÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ART. 41-A DA LEI N.  
8.213/91.  SOBRESTAMENTO.  DESNECESSIDADE.  1.  É 
entendimento assente neste Tribunal Superior de que a  
correção monetária e os juros de mora, como consectá-
rios 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, o que afasta suposta violação do prin-
cípio do non reformatio in pejus. 2. (...) 3. "A pendência  
de publicação do acórdão proferido na ADI 4.357/DF não  
impede que esta Corte, desde logo, afaste parcialmente a 
aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, tampouco deter-
mina  o  sobrestamento  do  presente  feito.  Precedentes  do  
Supremo Tribunal Federal." (AgRg no REsp 1.312.057/SP,  
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado  
em 24/9/2013, DJe 27/9/2013.) Agravo regimental improvi-
do.(STJ  -  AgRg  no  AgRg  no  REsp:  1424522 PR 
2013/0406191-0,  Relator:  Ministro HUMBERTO MARTINS,  

Desembargador José Ricardo Porto
 22



Agravo Interno nº 0104941-04.2012.815.2001

Data de Julgamento: 21/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA,  
Data de Publicação: DJe 28/08/2014) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO 
DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. PERÍO-
DOS LABORADOS ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI  
N. 9.032/95. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 83 DO STJ.  
CONDENAÇÃO  IMPOSTA À  FAZENDA PÚBLICA.  NATU-
REZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA.  JUROS E COR-
REÇÃO  MONETÁRIA.  AUSÊNCIA DE  REFORMATIO  IN  
PEJUS.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
PARCIAL DO ART.  5º  DA LEI  N.  11.960/09,  QUE ALTE-
ROU O ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97.  JUROS MORA-
TÓRIOS CORRESPONDENTES AOS APLICÁVEIS À CA-
DERNETA  DE  POUPANÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  
INPC. ART. 41-A DA LEI N. 8.212/91. SOBRESTAMENTO.  
DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orien-
ta-se no sentido que aquele que trabalhou em condições es-
peciais teve incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito  
de pleitear a conversão do tempo especial em comum, não  
obstante limitações impostas por legislação superveniente.  
2. Logo, quanto à alegada vedação à conversão de tempo 
de serviço comum em especial por ter sido o requerimento 
administrativo realizado sob a égide da Lei n. 9.032/1995,  
verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com o en-
tendimento do STJ. 3. É entendimento assente neste Tri-
bunal Superior de que a correção monetária e os juros  
de mora, como consectários legais da condenação prin-
cipal, possuem natureza de ordem pública e podem ser  
analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria  
tenha sido debatida na Corte de origem. 4. "A declaração 
de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo  
5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o  
INPC como índice  de  correção  monetária  nas  demandas  
que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão  
específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91. Nesse sentido,  
confiram-se: AgRg no AREsp 27.222/SC, AgRg no AREsp 
30.719/SC,  AgRg no  AREsp 35.492/SC,  AgRg no  AREsp 
39.890/SC,  todos  da  relatoria  do  Ministro  Ari  Pargendler,  
DJe de 12/5/2014; e AgRg no REsp 1.423.360/PB, relator  
Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/5/2014" (AgRg no REsp  
1427958/SC, Rel.  Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014) 5. A 
pendência de recurso sem análise no STF em ação na qual  
se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobres-
tamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exa-
me de tal pretensão somente em eventual juízo de admissi-
bilidade de recurso extraordinário interposto nesta Corte Su-
perior. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 
1430146 PR 2014/0008666-3, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) (grifei)
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PROCESSUAL  CIVIL.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁ-
RIA. ART. 1º-F DA LEI N.9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA.  
ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONS-
TITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR  ARRASTAMENTO 
(ADIN  4.357/DF).  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA 
APLICÁVEL:  IPCA.  JULGAMENTO DE ADI  NO STF.  SO-
BRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.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 apli-
cada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio  
tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período ante-
rior à sua vigência.2. O Plenário do STF declarou a inconsti-
tucionalidade 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 morató-
rios devem ser calculados com base no índice oficial de re-
muneração básica e juros aplicados à caderneta de poupan-
ça, 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 pe-
ríodo.4. (...)5. A correção monetária e os juros de mora,  
como   consectários  legais  da  condenação  principal,  
possuem natureza de ordem pública e podem ser anali-
sados até mesmo de ofício, bastando que a matéria te-
nha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há fa-
lar em reformatio in pejus.6. Por fim, com relação à liminar  
deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclama-
ção 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 reda-
ção  da  Lei  n.  11.960/2009.Tampouco  se  extrai  comando 
para que as Cortes do País aguardem ou mantenham so-
brestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação  
dos efeitos da decisão proferida na ADI.Agravo regimental  
improvido.(STJ - AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro  
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
11/02/2014, DJe 20/02/2014) (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁ-
RIA. ART. 1º-F DA LEI N.9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA 
PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITU-
CIONALIDADE  PARCIAL  POR  ARRASTAMENTO  (ADIN 
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4.357/DF).QUESTÃO  DECIDIDA SOB  O  RITO  DO  ART.  
543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSI-
DADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMEN-
TO. INDEFERIMENTO.1. O Plenário do STF declarou a in-
constitucionalidade 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.
2. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julga-
mento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assen-
tou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de  
natureza não tributária, os juros moratórios devem ser cal-
culados com base no índice oficial de remuneração básica e  
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da re-
gra 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.3. (...)6.  
A correção monetária e os juros de mora, como  con-
sectários legais da condenação principal, possuem na-
tureza  de  ordem pública  e  podem ser  analisados  até  
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido de-
batida na Corte de origem. Logo, não há falar em refor-
matio in pejus.
Agravo  regimental  improvido.(STJ  -  AgRg  no  REsp  
1422349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)(grifei)

Além do mais, verifico que houve recurso voluntário da parte autora, o 

qual, inclusive, fora provido para determinar a devolução da GAJ, não se tratando o 

processo exclusivamente de remessa necessária, fato que autoriza a modificação da 

sentença, mesmo que para contrariar os interesses da Fazenda.  

Outrossim, no tocante à verba advocatícia, constato que foi fixada com 

razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta os previstos no art.20 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser modificada.   

Dessa forma, a decisão monocrática guarda consonância com a juris-

prudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, dispensando a análise pelo 

órgão colegiado. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno, face 

os fundamentos acima declinados.

É como voto.  

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembar-
gador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                                                 
 J/05                      

                                                 
                              
                                

Desembargador José Ricardo Porto
 26


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	ACÓRDÃO

