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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.  MILITAR.  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.  VERBAS  REMUNERA-
TÓRIAS.  BASE  DE  CÁLCULO  DA
CONTRIBUIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE  FÉRIAS.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.
NÃO  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  DESTA CORTE.
GRATIFICAÇÕES  PROPTER  LABOREM.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCONTOS.
INCIDÊNCIA  SOMENTE  SOBRE  VERBAS
HABITUAIS  COM  CARÁTER
REMUNERATÓRIO.  ART.  201  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Nos  termos  do  art.  201  da  Constituição  Federal,
serão  incorporados  ao  salário,  para  efeito  de
contribuição  previdenciária,  os  ganhos  habituais  do
empregado.
 
-  O terço constitucional de férias não possui natureza
salarial,  mas  sim  indenizatória,  com  o  fim  de
proporcionar  um  reforço  financeiro  para  que  o
servidor possa utilizar em seu lazer ao fim de um ano
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de  trabalho,  não  podendo  sobre  tal  verba  incidir
descontos previdenciários.

- A Lei Federal nº 10.887/2004 dispõe em seu art. 4º
sobre as contribuições previdenciárias dos servidores
públicos ativos, afirmando, em seu §1º, que a base de
contribuição  será  o  vencimento  do  cargo  efetivo,
acrescido  das  vantagens  legais  permanentes  e  dos
adicionais  individuais,  excluindo,  de  outra  senda,  o
adicional  de  férias  e  o  adicional  por  serviço
extraordinário.

- Os valores percebidos sob a rubrica do art. 57 da Lei
Complementar nº 58/2003 não possuem habitualidade
e  caráter  remuneratório,  porquanto  decorrem  de
atividades  e  circunstâncias  especiais  e  temporárias.
Possuem, pois, caráter propter laborem, não devendo
incidir  no  cálculo  das  contribuições  previdenciárias
devidas.

RECURSO  ADESIVO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO
DESCONTO INDEVIDO. PLEITO ACOLHIDO
PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

 Ao proferir  a  sentença,  a  magistrada  de  base
determinou  a  incidência  da  correção  monetária  a
partir do desconto indevido.  Sendo assim, impõe-se
reconhecer  a  ausência  de  interesse  recursal,  pois
inexiste necessidade de a parte autora buscar reforma
de  decisão,  com  o  fito  de  atingir  objetivo  já
alcançado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  NÃO
CONHECER do Recurso Adesivo e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos
termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  interpostos
pela  PBPREV –  Paraíba  Previdência  e  por  Alessandro  Leal  de  Melo
contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Campina  Grande  nos  autos  da  “Ação  de  Repetição  de  Indébito  de
Contribuição Previdenciária” ajuizada pelo recorrente  em face da  autarquia
previdenciária.

Na peça de ingresso (fls. 02/10), o autor relatou que é Policial
Militar do Estado da Paraíba, incidindo contribuição previdenciária sobre sua
remuneração.  Defendeu  a  impossibilidade  de  incidência  contributiva  sobre
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verbas que não serão convertidas em seu benefício quando da aposentadoria.
Concluiu pela ilegalidade da tributação sobre o terço de férias, gratificação
especial  operacional,  gratificação  de  atividade  especiais,  gratificação  de
magistério,  verbas do art.  57,  VII,  da Lei Complementar  nº  58/03,  plantão
extra,  bem como insalubridade.  Ao final,  pleiteou a  abstenção de desconto
sobre as verbas indicadas e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Apesar  de  devidamente  citada,  a  PBPREV  não  apresentou
contestação (fls. 31).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  32/36  e
60/60v.), cujo dispositivo transcrevo:

“Isto posto e mais que dos autos consta e princípios
de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE o pedido e o faço com base no art.
269,  I,  do  CPC  c/c  art.  40  da  CF  para  declarar
inexigível  o  desconto  previdenciário  sobre  o
Adicional  de  Férias,  Gratificação  Especial
Operacional,  Gratificação  de  Atividades  Especiais
-Temp.,  Gratificação de  Magistério  Militar – CFS,
gratificações do art.  57, VII, da Lei Complementar
58/03  (POG.PM,  PM.VAR.
GPB.PM.EXTR.PM.OP.VTR),  Plantão  Extra  e
Gratificação de Insalubridade, bem como determinar
que  PBPREV  devolva  os  valores  indevidamente
descontados” (fls. 60v.).

Inconformada,  a  PBPREV  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
45/52), defende a observância do regime de contribuições previdenciárias em
relação aos princípios contributivo e da solidariedade, principalmente após a
reforma constitucional levada a efeito pela EC nº 41/2003. 

Assevera  que,  segundo  a  Lei  10.887/2004,  o  desconto
previdenciário  incide  sobre  a  totalidade  da  remuneração  do  servidor,
excluindo, tão somente, a contribuição sobre as verbas de caráter indenizatório
e excepcional. Sustenta, ainda, que, com base nos termos da Lei nº 12.688/12,
o apelando não faz jus à devolução das  quantias recolhidas,  referentes aos
terços de férias, no período anterior a 2010. Ao final, pugna pelo provimento
do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação (fls. 69/77).

Igualmente inconformado, o autor apresentou Recurso Adesivo
(fls. 66/68), alegando, tão somente, que a correção monetária dos valores a
serem restituídos deve incidir a partir do pagamento indevido. 

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 80). 
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 84). 

É o relatório.

VOTO.

1. Do Recurso Adesivo

Preambularmente, tenho que o recurso Adesivo interposto pelo
autor  não  deve  ser  conhecido,  porquanto  se  mostra  manifestamente
inadmissível, em razão da ausência de interesse recursal. 

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação. Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
em sua obra Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, leciona
que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso,  como único
meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer (art. 499, CPC).” 

Consoante relatado, o autor apresentou Recurso Adesivo (fls.
66/68), alegando, tão somente, que a correção monetária dos valores a serem
restituídos deve incidir a partir do pagamento indevido. 

No  entanto,  em  sede  de  sentença,  a  magistrado  de  base
determinou a incidência de correção monetária a partir da data do desconto
indevido (fls. 36). 

Desse  modo,  impõe-se  reconhecer  a  ausência  de  interesse
recursal, pois inexiste necessidade de a parte autora buscar reforma de decisão,
com o fito de atingir objetivo já alcançado.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso Adesivo interposto pelo
Autor. 

2. Da Apelação

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso de apelação, passando à análise dos seus fundamentos. 

Como relatado, a presente demanda tem por objeto originário a
pretensão  do  autor  de  afastar  da  incidência  de  contribuição  previdenciária
sobre  adicionais,  gratificações  e  vantagens  que  não  serão  incorporadas  à
aposentadoria, com a correspondente obrigação de restituição dos valores já
descontados.

Por  seu  turno,  o  juízo  a quo  julgou procedentes  os  pedidos
iniciais, declarando a ilegalidade da incidência contributiva sobre o Adicional

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0017127-70.2013.815.0011                                      4



de  Férias,  Gratificação  Especial  Operacional,  Gratificação  de  Atividades
Especiais - Temp., Gratificação de Magistério Militar – CFS, gratificações do
art.  57,  VII,  da  Lei  Complementar  58/03  (POG.PM,  PM.VAR.
GPB.PM.EXTR.PM.OP.VTR), Plantão Extra e Gratificação de Insalubridade,
determinando a correspondente devolução. 

A autarquia previdenciária apela, aduzindo que os descontos à
época feitos observaram a ausência de isenção legal, sendo legítimos e não
havendo que se falar em restituição.

A seu turno, o autor apresentou Recurso Adesivo, sustentando,
tão somente, que a correção monetária dos valores a serem restituídos deve
incidir a partir do pagamento indevido. 

-  Da  Composição  da  Base  de  Cálculo  dos  Descontos
Previdenciários

A  questão  posta  a  debate  centra-se  na  possibilidade  de
restituição  dos  valores  descontados  a  título  de  contribuição  previdenciária
sobre verbas percebidas pelo servidor público apelado.

Primordialmente,  cumpre  esclarecer  que,  com a  alteração  da
sistemática  de  cálculo  dos  proventos  da  aposentadoria,  decorrentes  da  Lei
10.887/2004,  não  cabe  mais  falar  em  “verbas  remuneratórias  que  não
comporão a aposentadoria”.

 Isso porque, segundo o art. 1º da Lei referida, no cálculo dos
proventos de aposentadoria dos servidores ocupantes de cargo efetivo,  será
considerada  a  média  aritmética  simples das  maiores  remunerações,
utilizadas  como  base  para  as  contribuições  do  servidor  aos  regimes  de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a
do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Desta  forma,  há  que  se  perquirir  quais  seriam  as  parcelas
salariais idôneas a sofrer a incidência de contribuição previdenciária.

Ao tratar do tema, a Constituição do Estado da Paraíba, em seu
art. 203, dispõe que:

“Art. 12 -  Além do disposto no art. 34, o regime de
previdência  dos  servidores  públicos  do  Estado
observará,  no que  couber,  os requisitos  e critérios
fixados para o regime geral de previdência social.”

No tocante ao regime geral de previdência social, disciplinado
no  art.  201  da  Constituição  Federal,  há  expressa  previsão  de  que  serão
incorporados ao salário, para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos
habituais do empregado, consoante se extrai do seguinte trecho normativo:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0017127-70.2013.815.0011                                      5



a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação  obrigatória,  observados  critérios  que
preservem  o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial,  e
atenderá, nos termos da lei, a:
(…)
§11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição  previdenciária  e  consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei.” (grifo nosso).

Dessa forma, todas as verbas remuneratórias, que consistirem
em ganhos habituais do servidor público, deverão ser levadas em conta para os
cálculos de sua aposentadoria.

Na situação em análise, observo que a sentença, ao contrário da
percepção  do  demandado  em  seu  apelo,  determinou  a  restituição  dos
descontos previdenciários incidentes sobre todas as verbas indicadas na inicial
e constantes nas fichas financeiras colacionadas aos autos. 

Quanto  ao  terço  constitucional  de  férias,  a  doutrina  e  a
jurisprudência majoritária entendem que tal verba não possui natureza salarial,
mas sim indenizatória, com o fim de proporcionar um reforço financeiro para
que o servidor possa utilizar em seu lazer ao fim de um ano de trabalho.

Em que pese tenha o Superior Tribunal de Justiça outrora se
posicionado  pela  possibilidade  do  desconto,  no  julgamento  do  REsp.
956.289/RS, realinhou sua jurisprudência, adotando o entendimento de que a
contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias.
Eis o teor do referido julgado:

“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
REGIME  GERAL  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.
DISCUSSÃO  A  RESPEITO  DA  INCIDÊNCIA  OU
NÃO  SOBRE  AS  SEGUINTES  VERBAS:  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS;  IMPORTÂNCIA
PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO  1.230.957/RS.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  A  Primeira  Secção  do  STJ,  no  julgamento  do
Recurso Especial Repetitivo 1.230.957/RS, assentou
o entendimento que no regime geral da Previdência
Social não incide contribuição previdenciária sob as
verbas referentes  ao terço constitucional  de férias,
pois  tal  importância  possui  natureza
indenizatória/compensatória  e  não  constitui  ganho
habitual  do  empregado.  E  quanto  a  importância
paga  pelo  empregador  ao  empregado  durante  os
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primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
doença não incide a contribuição previdenciária, por
não  se  enquadrar  na  hipótese  de  incidência  da
exação, que exige verba de natureza remuneratória.
2. Agravo regimental não provido”.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  480.636/RN,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014).

Em sequência, embora a matéria esteja submetida à sistemática
da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, com julgamento de mérito
ainda  pendente,  a  jurisprudência  desta  Corte  é  pela  não  incidência  de
contribuição previdenciária sobre o terço de férias, sob a perspectiva de tratar-
se de verba indenizatória e não remuneratória.

Urge pontuar que, desde o exercício de 2010, não mais foram
efetuados descontos sobre o terço de férias dos militares, devendo a restituição
se limitar até o ano de 2009.

Ato contínuo, quanto às demais  verbas,  julgados desta Corte
têm decidido ser indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre as
gratificações  previstas  no  art.  57,  inciso  VII,  da  LC  58/2003,  referente  a:
atividades  especiais  (identificadas  pelas  seguintes  siglas:  “EXTRA.  PM”,
“POG.  PM”,  “PM. VAR.”,  “OP.  VTR”,  “EXTRA. PRES”,  “GPE. PM”),  a
gratificação de insalubridade e especial operacional, bem como de atividades
especiais temporárias. O entendimento se fundamenta na natureza transitória e
no caráter propter laborem.

Melhor explicando, a Lei Federal nº 10.887/2004 dispõe em seu
art. 4º sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos ativos,
afirmando, em seu §1º, que a base de contribuição será o vencimento do cargo
efetivo,  acrescido  das  vantagens  legais  permanentes  e  dos  adicionais
individuais, excluindo, de outra senda, os seguintes valores:

“Art. 4º, § 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 qualquer
outras vantagens, excluídas:
(…)
X – o adicional de férias;
(…)
XII – o adicional por serviço extraordinário;”

Da norma retrocitada já é possível se aferir que os descontos
perpetrados  pela  autarquia  apelante  se  mostram  irregulares,  porquanto
recaídos sobre verbas que não integram os proventos do contribuinte e que não
podem ser levadas em consideração no momento do cálculo das contribuições
previdenciárias.

Isso porque todos os valores, percebidos sob a rubrica do art. 57
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da  Lei  Complementar  nº  58/2003,  não  possuem  habitualidade  e  caráter
remuneratório, porquanto decorrem de atividades e circunstâncias especiais e
temporárias,  conforme  se  pode  verificar,  diga-se,  com  claridade,  do
dispositivo, abaixo transcrito:

“art.  57.  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas  nesta  Lei  e  das  estabelecidas  em  lei
específica, poderão ser deferidos aos servidores:
(…)
VII – Gratificação de atividades especiais”.

Por  conseguinte,  elucida  o  art.  67  da  mesma  Lei  que  “a
gratificação  de  atividades  especiais  poderá  ser  concedida  a  servidor  ou
grupo de servidores, pelo desempenho de atividades especiais ou excedentes
às  atribuições dos  respectivos cargos ou pela participação em comissões,
grupos ou equipes de trabalho constituídas através de ato do Governador do
Estado”.

E,  ainda,  o  art.  76:  “somente  será  permitido  serviço
extraordinário  para  atender  a  situações  excepcionais  e  temporárias,
respeitado  o  limite  máximo  de  2  (duas)  horas  por  jornada  de  trabalho
diária”.

Indubitável,  pois,  que  tais  parcelas  e  acréscimos  possuem
caráter  propter laborem,  uma vez resultarem do desempenho de atividades
especiais, estranhas às atribuições normais do cargo, não devendo incidir no
cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

Nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA.  INCIDÊNCIA
DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE
PARCELAS  PERCEBIDAS  POR  POLICIAL
MILITAR.  AÇÃO  PROPOSTA  EM  FACE  DA
PBPREV¿PARAÍBA PREVIDÊNCIA E DO ESTADO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS  PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  E  DETERMINAR  A
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS A TÍTULO  DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  APELO  DO  ESTADO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA DO
ESTADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 48 E 49
DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  VERBA  DE
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA
DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  DESPROVIMENTO.
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELO  DA PBPREV.
ALEGADA  LEGALIDADE  DOS  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE  AS  PARCELAS  QUE
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COMPÕEM  A  REMUNERAÇÃO  DO  AUTOR,
ALICERÇADA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE  CONTRIBUTIVA.
ILEGALIDADE  DOS  DESCONTOS.
PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA
NECESSÁRIA E DO APELO DA PBPREV. 
1. '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' (Súmula nº 48, do TJPB). 
2. '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' (Súmula nº 49, do TJPB).
3. A partir do julgamento da Pet 7296 (Min. Eliana
Calmon,  DJ  de  28/10/09),  a  1ª  Seção  adotou  o
entendimento  de  que  é  ilegítima  a  exigência  de
contribuição previdenciária sobre a parcela de 1/3
acrescida  à  remuneração  do  servidor  público  por
ocasião  do  gozo  de  férias'  (AR  3.974/DF,  Rel.
Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 18/06/2010)”.
4.'A orientação do Supremo Tribunal é a de que as
contribuições previdenciárias não podem incidir em
parcelas  indenizatórias  ou  que  não  incorporem  a
remuneração do servidor' (STF, AI 712880 AgR/MG,
Primeira  Turma,  Relator  Ministro  Ricardo
Lewandowski, julgado em 26/05/2009, publicado no
DJe-113, divulg, 18/06/2009, pub. 19/06/2009).
5. Julgados desta Corte têm decidido ser indevido o
desconto  de  contribuição  previdenciária  nas
gratificações  previstas  no art.  57,  inc.  VII  da LC
58/2003,  referente  a  atividades  especiais  (TEMP;
POG.PM; PM VAR; EXTR-PM), a gratificação   de
insalubridade e especial operacional, de atividades
especiais temporárias, dada a natureza transitória e
o caráter propter laborem e também com relação ao
plantão extra PM por ser um adicional pelo serviço
extraordinário”.
(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011886020148152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA,  j.  em  15-03-2016). (grifo
nosso).
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“PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO
Remessa  Oficial  e  Apelações  Cíveis.  "Ação  de
repetição  de  indébito  previdenciário"  .  Pedido  de
devolução dos  descontos  previdenciários  reputados
indevidos. Terço de férias, Grat. Do art. 57, VII da
Lei  nº  58/03  (POG.PM,  EXTR.PM,  EXT.  PRES,
PM.VAR,,  PRESS.  PM,  GPB.  PM,  GMB.PM,
GMG.PM, GPE.PM, COI.PM, PQG.PM, OP. VTR),
Grat.  De  função,  Gratificação  de  Atividades
Especiais  Temporárias,  Gratificação  especial
Operacional,  Gratificação  de  Magistério,  Etapa
Escalonada, Plantão Extra-MP e bolsa desempenho.
Sentença  parcialmente  procedente.  Irresignação.
Terço de férias - Comprovação de não incidência de
descontos  a  partir  do  exercício  de  2010.  Grat.  de
função,  grat.  de  magistério,  bolsa  desempenho,
auxílio alimentação, e Gratificações do art. 57, VII
da  Lei  58/03  (EXTR.PM,  GPB.  PM,  GMB.PM,
GMG.PM, GPE.PM, COI.PM, PQG.PM, OP. VTR).
Não  comprovação  da  percepção  dessas  verbas.
Etapa  de  alimentação  destacado,  Plantão  Extra,
Grat. do 57, VII, da LC nº 58/2003 (Gratificação de
Atividades Especiais-TEMP. e POG.PM, PM.VAR.,
EXTRA  PRES.  PM,  PRESS.PM),  Gratificação
especial  Operacional.  Verba  de  caráter
indenizatório.  Não  incidência  de  contribuição
previdenciária.  Reforma  parcial  da  sentença.
Desprovimento ao recurso do Estado da Paraíba e
Provimento  parcial  ao  reexame  necessário  e  a
apelação  cível  da  PBPREV.  A  contribuição
previdenciária sobre 1/3 de férias e gratificações que
não  integram  os  proventos  da  aposentadoria  é
expressamente  excluída  pela  legislação  que
regulamenta  a  matéria  no  âmbito  do  Estado  da
Paraíba, a teor do art. 13, § 3º, da Lei nº 9.939/2012
e  do  art.  4º,  §1º  da  Lei  Federal  nº  10.887/04.
Estando  as  verbas  reclamadas  relacionadas  na
legislação  como  isentas,  não  devem  sofrer  a
incidência da contribuição.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00217338820138152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES ABRAHAM  LINCOLN DA C
RAMOS , j. em 08-03-2016). (Grifo nosso).

Assim,  agiu  com  acerto  a  magistrada  de  primeiro  grau  ao
declarar  ilegal  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  as  verbas
descritas  na  inicial,  condenando  o  promovido  a  restituir  os  valores
descontados, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Conclusão
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NÃO CONHEÇO  do  Recurso
Adesivo  interposto  pelo  autor.  Outrossim,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia 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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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