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Apelação Cível e Remessa Oficial– 0046261-60.2011.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Estado da Paraíba,  representado por seu Procurador Geral,
Gilberto Carneiro da Gama

Apelado  (01):  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  representado  por  seu
Procurador Chefe, Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB nº 17.281)

Apelado (02):Valmir Cortez Rocha Barbosa e outros – Adv.: Ana Isabel
Silva de Paiva (OAB/PB nº 14.185)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL.  AÇÃO  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  C/C  PEDIDO
DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO.  INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO
SOBRE    ADICIONAL  DE  FÉRIAS.  NATUREZA
INDENIZATÓRIA.  DESCONTO  INDEVIDO.
GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.  LEI  N.  7.517/2003.
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  E  DA
REMESSA.

-  A  jurisprudência  dos  tribunais  superiores  tem
assentado o entendimento de que não é possível
desconto  previdenciário  sobre  o  terço
constitucional de férias, por se tratar de verba de
natureza indenizatória.

- Não termos da Lei n.º 7.517/203, art. 4º, §1º,
VIII, não incide contribuição previdenciária sobre a
parcela percebida em decorrência do exercício de
cargo em comissão ou de função de confiança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
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identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao apelo e à remessa oficial.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Oficial  e Apelação Cível
interposta pelo  Estado da Paraíba hostilizando sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos
autos Ação de Restituição  de Contribuição Previdenciária c/c Pedido de
Liminar, ajuizada por Valmir Cortez Rocha Barbosa e outros contra o
Estado da Paraíba e a PBPREV – Paraíba Previdência.

Dos autos, verifica-se que a Apelada ajuizou a demanda
contra buscando a restituição dos valores indevidamente cobrados a título
de  contribuição  previdenciária  sobre  verbas  salariais  que  não  se
incorporam aos seus vencimentos.

Na sentença (fls. 95/104), o Magistrado singular julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

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

Nas razões recursais (fls. 106/122),  arguiu preliminar
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de ilegitimidade passiva para figurar na demanda, defendendo que apenas
a PBPREV deveria continuar no polo passivo.

No  mérito,  sustentou  que  as  verbas  discutidas  na
presente  demanda,  tem  natureza  propter  laborem,  e  integram  a
remuneração  do  servidor,  devendo  incidir  sobre  essas  a  contribuição
previdenciária.

Contrarrazões  ofertadas  pela  PBPREV  –  Paraíba
Previdência (fls. 125/136).

Apesar  devidamente  intimados,  os  apelados  Valmir
Cortez Rocha Barbosa, Viberto de Fátima e Silva e José Carlos de Sousa
Santos, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 156.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da
Paraíba, não tendo apresentado manifestação acerca do mérito do recurso
(fls. 169/171).

É o relatório.

V O T O

Da Ilegitimidade Passiva Ad Causam

O  Estado  da  Paraíba  arguiu  sua  ilegitimidade  para
figurar  no  polo  passivo,  defendo  que  a  Demanda  deveria  prosseguir
somente contra a Paraíba Previdência – PBPREV.

A  Paraíba  Previdência  -  PBPREV  é  uma  autarquia
estadual que foi instituída pela Lei Estadual nº 7.517/03, com o objetivo
de organizar o Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado
da Paraíba, vinculada à Secretaria Estadual de Administração.

Ocorre que  o Estado da Paraíba é o ente que criou a
autarquia,  sendo  responsável  subsidiariamente  por  suas  dívidas,  bem
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assim por efetivar os descontos na folha de pagamento.

Sobre o tema, o TJPB editou a Súmula n.º 48:

O Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme  o
caso,  e  as  autarquias  responsáveis  pelo
gerenciamento  do  Regime  Próprio  de  Previdência,
têm  legitimidade  passiva  quanto  à  obrigação  de
restituição  de  contribuição  previdenciária  recolhida
por  servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por
pensionista.

Isto posto, rejeito a preliminar.

Mérito.

O cerne da questão diz a respeito a possibilidade, ou
não,  de  descontos  previdenciários  sobre  parcelas  que  não  serão
convertidas em benefícios  dos promoventes/apelados,  quando das suas
aposentadorias.

Na sentença o Juiz a quo, considerou ilegal o desconto
incidente sobre terço de férias,  e sobre a gratificação por exercício  de
cargo comissionado ou função de confiança, determinando que o Estado
da Paraíba deixe de efetuar o desconto sobre as referidas verbas, e que a
PBPREV,  restitua  aos  autores  as  quantias  indevidamente  descontadas,
referentes  ao  quinquenio  anterior  ao  ajuizamento  da  ação.  Quanto  as
demais verbas, o juiz considerou legal o deconsto.

Não  havendo  apelação  dos  promoventes,  a  matéria
posta  em  discussão,  cinge-se  a  possibilidade,  ou  não,  de  descontos
previdenciários sobre as seguintes verbas: Gratificação exercício de cargo
em comissão e adicional de férias.

Quanto  à  incidência  sobre  o  terço  constitucional  de
férias, essa tem natureza indenizatória, pois tem o fim de proporcionar
um reforço financeiro para que o servidor possa utilizar em seu lazer, após
um ano de trabalho.
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O  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
entendimento  no  sentido  de  ser  indevida  a  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre o terço de férias, uma vez que tais parcelas não são
incorporadas à remuneração do servidor e possui natureza indenizatória.

Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE
SOBRE  O  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente  as  parcelas  incorporáveis  ao  salário  do
servidor  sofrem  a  incidência  da  contribuição
previdenciária.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (STF,  AI-AgR  603537/DF,  Relator(a):
Min.  EROS GRAU.  Julgamento:  27/02/2007.  Órgão
Julgador:  Segunda  Turma.  Publicação:  DJ  30-03-
2007 PP-00092).
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.  (STF,  AI
727958 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda
Turma,  julgado  em  16/12/2008,  DJe-038  DIVULG
26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009)

No mesmo sentido, assentiu o STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO
INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO
DO STJ.
1. A Primeira Seção, ao apreciar a Petição 7.296/PE
(Rel.  Min.  Eliana  Calmon),  acolheu  o  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  para  afastar  a
cobrança  de  Contribuição  Previdenciária  sobre  o
terço constitucional de férias.(...)
3. Agravo Regimental não provido.

(STJ,  AgRg  no  Ag  1358108/MG,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 08/02/2011, DJe 11/02/2011)

Nessa  linha,  é  indevida  a  incidência  de  contribuição
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previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

No tocante à parcela do cargo em comissão, registre-se
que a Lei Estadual nº. 7.517, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a organização do Sistema Previdenciário dos servidores Públicos do
Estado da Paraíba, estipula que as contribuições previdenciárias serão
descontadas da remuneração mensal dos servidores, deixando de
enumerar isenções.

Contudo, há as isenções da contribuição previdenciária
previstas no § 1º do art. 4° da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004,
nestes termos:

Art. 4o 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), incidente sobre a
totalidade da base de contribuição.
§ 1o Entende-se como base de contribuição o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas
em lei, os adicionais de caráter individual ou
quaisquer outras vantagens, excluídas:
(...) 
VIII - a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função
de confiança; e..

Logo,  percebe-se  que  o  dispositivo  exclui
expressamente  a  incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  a
gratificação de cargo em comissão.

Ante  o  exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E  NEGO PROVIMENTO AO  APELO  E  À
REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
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julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator

03

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                            


