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TRANSITÓRIA.  DESCONTOS  INDEVIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

-  Nos moldes da Súmula de nº  48,  desta  Corte de
Justiça,  é  certo  que  o  Instituto  de  Previdência
Municipal  é  responsável  pela  restituição  de
descontos previdenciários reconhecidos ilegítimos.

-  É  indevido  o  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias  sobre  parcelas  que,  em  razão  da
natureza transitória e do caráter indenizatório, não se
incorporam aos proventos de inatividade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  negar
provimento à remessa oficial.

 
Maria  Hosana  Pedro  da  Silva ajuizou  Ação

Declaratória  de  Ilegalidade  de  Contribuições  Previdenciárias  c/c  Repetição  de
Indébito, em desfavor do Município de Campina Grande e do IPSEM - Instituto de
Previdência  dos  Servidores  Municipais  de  Campina  Grande,  requerendo  a
declaração de ilegalidade, e, portanto, a repetição de indébito, de toda a cobrança
previdenciária incidente sobre o terço de férias e o adicional de horas extraordinárias.

Contestação apresentada pelo  IPSEM - Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande, fls. 30/35, alegando,
preliminarmente,  sua  ilegitimidade  passiva,  em  decorrência  de  não  possuir
ingerência sobre descontos realizados sobre a remuneração dos servidores públicos
em atividade.
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O  Município  de  Campina  Grande não  ofertou
contestação, conforme se observa da certidão de fl. 40.

Às fls. 53/60, o Magistrado a quo julgou, parcialmente,
procedente a pretensão exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conforme as fundamentações supra,
as quais  fazem parte  integrante deste  dispositivo e
tudo o  mais  que dos  autos  consta,  e  princípios  de
direito aplicáveis à espécie, com arrimo no art. 487,
inciso I do NCPC c/c o art. 35, § 1º, III, V e IX, da Lei
Complementar nº  45/2010, JULGAR PROCEDENTE
O  PEDIDO  INICIAL,  para  DECLARAR  a
ILEGALIDADE  da  contribuição  previdenciária
sobre  o  terço  constitucional  de  férias  e  serviço
extraordinário, e, em consequência, determinar que o
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE se abstenha
de  descontar  contribuição  previdenciária  sobre  o
terço  constitucional  de  férias  e  serviço  e  serviço
extraordinário  dos  vencimentos  da  autora  MARIA
HOSANA PEDRO DA SILVA, bem como condenar o
IPSEM  –  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DOS
SERVIDORES  MUNICIPAIS  DE  CAMPINA
GRANDE,  de  forma  isolada,  a  restituir  à
promovente os valores descontados indevidamente,
na forma simples,  do período de agosto de 2008 a
setembro de  2012,  cujo  montante  será  apurado em
liquidação  de  sentença,  devendo  a  correção
monetária incidir a partir de cada desconto indevido
(Súmula nº 162, do STJ) e juros de mora, na razão de
1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em
julgado desta decisão (Súmula nº 188, do STJ, e do
art.  161,  §  1º,  do  Código  Tributário  Nacional).
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Restando ratificada a decisão proferida às fls. 22/25.
Destarte, considerando que o Município de Campina
Grande Sucumbiu em parte ínfima do pedido,  nos
termos de art. 86, parágrafo único, do NCPC, fica a
PBPREV  responsável  pelo  pagamento  integral  das
despesas  processuais  e  dos  honorários
sucumbenciais.
Condeno, por fim, IPSEM – Instituto de Previdência
dos Servidores  Municipais  de Campina Grande no
pagamento  das  despesas  processuais  e  honorários
advocatícios, que serão fixados quando da liquidação
da sentença (nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC).

Os autos subiram a esta instância revisora apenas por
Remessa Oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cumpre  analisar  a  alegação  de
ilegitimidade passiva arguida pela autarquia municipal, em sede de contestação.

Para  melhor  esclarecimento,  deve-se  distinguir,
quanto à legitimidade passiva dos entes federados e das autarquias, duas obrigações
distintas: a de restituição de contribuições já recolhidas e a de abstenção de futuros
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descontos nos contracheques. A Corte, por maioria, adotou alguns entendimentos,
consubstanciados nas Súmulas de nº 48 e nº 49, a saber:

Súmula nº 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.

E,

Súmula nº 49: O Estado da Paraíba e os Municípios,
conforme o caso, têm legitimidade passiva exclusiva
quanto  à  obrigação  de  não  fazer  de  abstenção  de
futuros descontos de contribuição previdenciária do
servidor em atividade.

Examinando o teor das súmulas supracitados, é certo
que,  mesmo sendo o servidor  da  ativa,  o  IPSEM -  Instituto  de Previdência  dos
Servidores Municipais de Campina Grande é parte legítima passiva no tocante à
restituição  de  valores  porventura  reconhecidos  ilegítimos,  descontados  do
contracheque do servidor público.

Nessa  seara,  agiu  corretamente  o  Juiz  singular  ao
reconhecer a legitimidade passiva da autarquia municipal para restituir os valores
descontados indevidamente no contracheque da autora.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
da autarquia municipal.

Adentrando  no  mérito,  percebe-se  que  o  cerne  da
questão reside em verificar a legitimidade dos descontos previdenciários incidentes
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sobre as verbas remuneratórias que a autora, Agente de Limpeza, alega não serem
incorporáveis aos proventos de inatividade, no caso, o terço de férias e o adicional de
prestação de serviço extraordinário.

É  cediço  que  a  contribuição  previdenciária  possui
natureza  retributiva,  motivo  pelo  qual  somente  incidirá  sobre  as  parcelas  que
possam ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria.

Nessa linha de raciocínio, para se definir sobre quais
parcelas da remuneração incide a contribuição previdenciária, é necessário verificar
as que incorporam ou não à remuneração. 

A resposta para o tema passa, obrigatoriamente, pela
análise  da  natureza  jurídica  da  gratificação,  bem  como  da  habitualidade  de  seu
pagamento. 

Nesse  contexto,  depreende-se  da  própria
denominação,  que o adicional  de natureza extraordinária decorre do exercício de
atividades excedentes às habitualmente desenvolvidas. 

Dessa  forma,  é  certo  que  a  base  de  cálculo  da
contribuição  previdenciária  está  restrita  às  vantagens  pecuniárias  permanentes,
porquanto resta indevido o desconto previdenciário sobre o adicional de atividade
extraordinária em face de sua natureza transitória.

Do mesmo modo, o terço constitucional de férias não
constitui  remuneração  habitual  do  servidor,  inclusive  possui  caráter
indenizatório/compensatório,  sendo  assim  a  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre a referida verba é indevida.

Nesse  sentido,  o  seguinte  precedente  do  Superior
Tribunal de Justiça, julgado sob o rito de recurso repetitivo:
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PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSOS  ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  A  CARGO  DA  EMPRESA.
REGIME  GERAL  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU
NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS;  SALÁRIO
MATERNIDADE;  SALÁRIO  PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA
PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.  (...).  1.2  Terço  constitucional
de  férias.  No  que  se  refere  ao  adicional  de  férias
relativo  às  férias  indenizadas,  a  não  incidência  de
contribuição  previdenciária  decorre  de  expressa
previsão  legal  (art.  28,  §  9º,  "d",  da  Lei  8.212/91  -
redação  dada  pela  Lei  9.528/97).  Em  relação  ao
adicional de férias concernente às férias gozadas,
tal  importância  possui  natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho
habitual do empregado, razão pela qual sobre ela
não  é  possível  a  incidência  de  contribuição
previdenciária  (a  cargo  da  empresa).  A Primeira
Seção/STJ,  no  julgamento  do  AgRg  nos  EREsp
957.719/SC  (Rel.  Min.  Cesar  Asfor  Rocha,  DJe  de
16.11.2010),  ratificando  entendimento  das  Turmas
de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação:  "Jurisprudência  das  Turmas  que
compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada
no sentido de afastar a contribuição previdenciária
do terço de férias também de empregados celetistas
contratados  por  empresas  privadas".  (...).  Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução  8/2008  -  Presidência/STJ.  (REsp
1.230.957/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
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Marques Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe
18/03/2014).

Em igual posicionamento:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL
DE  UM  TERÇO  DE  FÉRIAS.  PRECEDENTES
JULGADOS  SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C  (RESP.
1.358.281/SP  E  RESP.  1.230.957/RS).  AGRAVO
REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  É  pacífica  a
jurisprudência  desta  corte  pela  não  incidência  de
contribuição  previdenciária  sobre  os  valores
recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma
vez  que  possuem  caráter  indenizatório  (Resp.
1.230.957/CE e  1.358.281/SP,  julgados sob o  rito  do
art. 543-c do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 143.595; Proc. 2012/0027484-3; CE;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 23/06/2016).

De  mais  a  mais,  relevante  mencionar  que  a  Lei
Complementar Municipal nº 45/2010, ao dispor sobre a Reestruturação do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Campina Grande, estabelece, no §1º,
do seu art.  35,  que será considerada como base de contribuição o vencimento ou
subsídio  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias  permanentes
estabelecidas  em  lei,  dos  adicionais  de  caráter  individual,  décimo  terceiro
vencimento,  ou  demais  vantagens  de  qualquer  natureza,  excluídas,  entre  outras
verbas, as previstas nos incisos III e V, a saber, adicional por serviço extraordinário e
o adicional de férias, respectivamente.

A propósito, esta Corte de Justiça já se posicionou:

Remessa Oficial nº 0022424-92.2012.815.0011                                                                                                                       8



PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. REJEIÇÃO. - “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.” (TJPB - Súmula 48).
- “O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o
caso,  têm  legitimidade  passiva  exclusiva  quanto  à
obrigação  de  não  fazer  de  abstenção  de  futuros
descontos de contribuição previdenciária do servidor
em atividade.” (TJPB - Súmula 49).
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  NÃO
OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO
DO DECRETO N. 20.910/32. REJEIÇÃO.
-  Nos  termos  do  art.  1º  do  Decreto  n.  20.910/32,
aplica-se a prescrição quinquenal quando se trata de
dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios.
-  O  caso  em  tela  evidencia  uma  relação  de  trato
sucessivo e,  nos termos da Súmula 85 do Superior
Tribunal  de  Justiça,  são  atingidas  pela  prescrição
apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da data
da propositura da ação. 
REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE TERÇO DE
FÉRIAS,  SERVIÇO  EXTRAORDINÁRIO,
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO
DE  NATUREZA  DE  TRABALHO  (EVENTOS).
VERBAS TRANSITÓRIAS.  AUSÊNCIA DE PROVA
DA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA
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FINS  DE  APOSENTADORIA.  IMPOSSIBILIDADE
DE  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  ESSAS  VERBAS.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS
MORATÓRIOS.  RATIFICAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.   PROVIMENTO  PARCIAL  DO
REEXAME NECESSÁRIO E DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO. 
-  Do  STJ:  “[...]  A Primeira  Seção,  por  ocasião  do
julgamento  do  REsp  1.230.957-RS,  da  relatoria  do
Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime do
artigo  543-C  do  CPC,  Dje  18-3-2014,  fixou  o
entendimento  de  que  não  incide  contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias.”
(EREsp  1098102/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
12/11/2014, Dje 06/02/2015).
-  O  apelante  não  logrou  comprovar  que  as  horas
extraordinárias  se  incorporam  à  remuneração  dos
servidores  locais  para  fins  de  aposentadoria,
restando,  à  luz  da  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal,  indevida  a  cobrança  de
contribuição previdenciária sobre essa verba.
- O STJ entende que não configura julgamento  extra
petita,  nem  reformatio  in  peju  s  a  aplicação,  a
alteração ou a modificação do termo inicial dos juros
de mora e da correção monetária, de ofício, de modo
a  adequá-los  à  sua  jurisprudência.  (Processo  nº
0002610-25.2015.815.0000,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Juiz Convocado Onaldo Rocha de Queiroga,
Data de Julgamento: 12/04/2016).

Diante do panorama narrado, é de se reconhecer a
ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os adicionais de terço de férias e de
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serviço  extraordinário  e,  por  consequência,  a  repetição  dos  valores  recolhidos
indevidamente, na forma simples, conforme fora determinado no decisum.

À luz dessas considerações, entendo que a decisão de
primeiro grau bem decidiu os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para
reformá-la.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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