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AGRAVO  INTERNO –  DECISÃO  QUE NEGOU
SEGUIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS
PROMOVIDOS E  DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  À
REMESSA  NECESSÁRIA–   JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  E  SÚMULA
DESTA  EGRÉGIA  CORTE –  POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART.  557 DO  CPC/73 –  PRINCÍPIOS
DA  CELERIDADE  E  DA ECONOMIA  PROCESSUAL –
MATÉRIA DE FUNDO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
– INCIDÊNCIA NO TOCANTE ÀS VERBAS DE  CARÁTER
NÃO  HABITUAL  –  NATUREZA
COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA  – INCIDÊNCIA
INDEVIDA – MILITAR – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS
– ADICIONAL DE FÉRIAS – CARÁTER NÃO HABITUAL –
NATUREZA  COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA  –
INCIDÊNCIA INDEVIDA  –  GRATIFICAÇÕES PREVISTAS
NO  ART.      57,  INCISO  VII, DA  LC  58/2003 –
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES ESPECIAIS –
DESCONTOS INCABÍVEIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NECESSÁRIA – AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
– PRECEDENTE DO STJ - AGRAVOS QUE NÃO TRAZEM
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA –
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Somente as parcelas incorporáveis  ao salário  do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária.

Nos termos da Lei Estadual n° 7.517/2003, não é permitida
a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  horas
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extras  e  terço de férias.  Assim, escorreita a sentença que
excluiu  as  referidas  verbas  da  incidência  da  exação
tributária.

É  reiterado nesta Corte o entendimento no sentido de ser
indevido  o  desconto  de  contribuição  previdenciária  nas
gratificações previstas no art. 57, INC. VII da LC 58/2003,
referente a atividades especiais, dada a natureza transitória
e o caráter propter laborem. 

A  inovação  trazida  pelo  art.  557,  do  CPC/73  institui  a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior
atendendo  aos  princípios  da  economia  e  celeridade
processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AOS  AGRAVOS
INTERNOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravos Internos (fls. 157/166; 171/177) interpostos,
respectivamente, pelo  Estado  da  Paraíba e  PBPREV contra  a Decisão
Monocrática (fls. 148/153-v) que negou seguimento às Apelações interpostas
pelos agravantes em face de José Carlos Soares Santana e deu provimento
parcial à Remessa Necessária, apenas para adequar os consectários legais de
acordo com a jurisprudência mais atualizada, mantendo inalteradas as demais
disposições da sentença.

Na decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital  nos autos da Ação de  Repetição de Indébito
Previdenciário,  o  magistrado  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para
declarar  “indevida a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre:
gratificações  do  Art.  57  VII  LC  58/03  (POG.  PM,  EXTRA PRES,  PM.VAR,
GPE.PM,  OP.VTR)  gratificação  especial  operacional,  gratificação atividades
especiais  temporárias,  gratificação  de  magistério  CFO  e  CFS,  etapa
alimentação pessoal destacado, plantão extra PM-MP155/10 e terço de férias.
Determinou,  ainda,  que  a  promovida  restituísse  as  quantias  indevidamente
descontadas,  relativas  ao período  não prescrito,  com correção  monetária  e
juros, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a data de cada desconto
indevido  e,  por  fim,  condenou  o  requerido ao  pagamento  de  honorários
advocatícios,  arbitrados  em  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  do  crédito
apurado.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 2



Agravo Interno Nº. 0043512-02.2013.815.2001

Nesse momento, em razões recursais do Agravo Interno, o Estado
da Paraíba funda sua pretensão  nos seguintes pontos: a) impossibilidade de
utilização do art.  557,  do  CPC/73 aos casos em que a matéria  não esteja
sumulada ou tenha sido objeto de incidente de uniformização pela Corte; b)
ofensa da decisão monocrática ao art. 111, II e 176 do CTN, bem como art. 4,
§1º, da Lei nº 10.887/04, revelando que não se pode ampliar a ideia de isenção
sem previsão explícita nesse sentido. Assevera que o fundamento da decisão
implica em negar a incidência da contribuição previdenciária sobre adicional de
férias e de inúmeras gratificações inerentes à carreira militar.

Requereu,  ainda, o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a  submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Por sua vez, a PBPREV alega que a decisão monocrótica violou o
princípio da colegialidade, tendo em vista que o art. 932, do CPC/15 veda a
possibilidade da rejeição monocrática com base em jurisprudência dominante.
Em  seguida,  enumerou  os  seguintes  argumentos:  1)  todas  as  parcelas
componentes  da  remuneração  dos  servidores  estão  sujeitas  à  contribuição
previdenciária,  nos termos  do art.  1º  da  Lei  nº  9.783/99  e  Lei  Estadual  nº
7.517/03; 2) as verbas são pagas com habitualidade aos servidores e, assim,
nos termos do art. 201, § 11 da CF/88, devem sofrer descontos previdenciários;
3) mesmo que não integrassem os proventos de aposentadoria do servidor, tais
verbas deveriam sofrer os descontos previdenciários em respeito ao princípio
da  solidariedade  contributiva;  4)  impedir  o  desconto  prejudicará  total  e
inevitavelmente o plano de custeio elaborado e, por consequência, o equilíbrio
financeiro e atuarial da Entidade; 5) desde 2010, o Estado da Paraíba não mais
recolhe  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  de  férias;  6)  a Lei  nº
12.668/12, que alterou a  Lei  nº 10.887/2004  e  excluiu a obrigatoriedade do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre o terço de férias,  somente
projetou efeitos a partir da sua vigência.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  183/193,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

VOTO

Em sede  de  Agravo  Interno,  postulam o Estado  da  Paraíba  e
PBPREV a reforma da  decisão  monocrática  às fls.  148/153-v, alegando  os
pontos indicados no relatório acima.

A princípio, esclareço a legitimidade da aplicação do art. 557, do
CPC  de 1973 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido
objeto  de análise  reiterada  pelos  Tribunais  Superiores  e  por  esta  Corte  de
Justiça.

Acrescento, ainda, que o STJ tem se manifestado no sentido de
ser  possível  a  aplicação  do  art.  557  do  CPC  quando  o  relator  segue  a
orientação dominante de seu órgão colegiado, porquanto esta postura privilegia
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os princípios da celeridade e economia processuais. Veja-se o julgado extraído
do Informativo Jurisprudencial nº 539, de 15 de maio de 2014:

Não há ofensa ao art. 557 do CPC quando o Relator nega
seguimento a recurso com base em orientação reiterada e
uniforme do órgão colegiado que integra, ainda que sobre o
tema não existam precedentes de outro órgão colegiado –
do  mesmo  Tribunal  –  igualmente  competente  para  o
julgamento da questão recorrida. De fato, o art. 557 do CPC
concede autorização para que o Relator negue seguimento
a  recurso  cuja  pretensão  confronte  com  a  jurisprudência
dominante  do respectivo  Tribunal,  do  STF ou de Tribunal
Superior. Nesse contexto, a configuração de jurisprudência
dominante prescinde de que todos os órgãos competentes
em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito
do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios
da economia processual e da razoável duração do processo
e tem por  finalidade  a  celeridade  na  solução dos litígios.
Assim,  se  o  Relator  conhece  orientação  de  seu  órgão
colegiado,  desnecessário  submeter-lhe,  sempre  e
reiteradamente,  a  mesma  controvérsia.   (AgRg  no  REsp
1.423.160-RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em
27/3/2014.)

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
exatos limites da interposição recursal, nos seguintes termos:

“[...]
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA – AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  –  ALEGAÇÃO
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  -
FRAGILIDADE  –  POLICIAL  MILITAR EM  ATIVIDADE  –
SÚMULAS  48  E  49  DO  TJPB  -  ENTE  PAGADOR  –
LEGITIMIDADE  EVIDENTE  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  -
INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS  NO TOCANTE  A VERBAS DE
CARÁTER  NÃO  HABITUAL  –  NATUREZA
COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA – INCIDÊNCIA INDEVIDA –
MILITAR –  VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS  – ADICIONAL DE
FÉRIAS  –  CARÁTER  NÃO  HABITUAL  –  NATUREZA
COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA – INCIDÊNCIA INDEVIDA
–  GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO ART.     57, INCISO VII, DA
LC 58/2003 –  GRATIFICAÇÃO  DE ATIVIDADES ESPECIAIS –
DESCONTOS  INCABÍVEIS  –  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO
NECESSÁRIA  – AJUSTE  DOS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  –
PRECEDENTE  DO  STJ  –  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  AO
APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA – ART. 557,
CAPUT E 1º-A DO CPC/73.

Tratando-se de suspensão de desconto de verba suprimida
da  remuneração  de  policial  militar em  atividade,  não  há
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dúvida  de  que  a  legitimidade  para  a  causa  é  do  Ente
pagador, no caso, o Estado da Paraíba.

- Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária.

- Nos termos da Lei Estadual n° 7.517/2003, não é permitida
a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  horas
extras  e  terço de férias.  Assim, escorreita a sentença que
excluiu  as  referidas  verbas  da  incidência  da  exação
tributária.

- É reiterado nesta Corte o entendimento no sentido de ser
indevido  o  desconto  de  contribuição  previdenciária  nas
gratificações previstas no art. 57, INC. VII da LC 58/2003,
referente a atividades especiais, dada a natureza transitória
e o caráter propter laborem. 

-  Em  consonância  com o  entendimento  firmado  pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  do  REsp
1.111.189/SP, in casu, deverá ser aplicada a seguinte regra
para o cálculo dos consectários legais: 1) antes do advento
da Lei Estadual nº 9.884/2012, incidirá a correção monetária
desde o pagamento indevido (Súmula 162/STJ), acrescida
de juros de mora  de 1% ao mês,  a partir  do trânsito em
julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo
único,  do CTN; 2)  após o advento  da Lei  nº  9.884/2012,
deverá ser aplicada a taxa SELIC, em conformidade com o §
3º  do art. 65,  desde cada recolhimento indevido  até o mês
anterior ao da restituição, acrescidos de 1% (um por cento)
relativamente  ao  mês  em  que  estiver  sendo  efetuada,
esclarecendo-se  que  a  mencionada  taxa  não  pode  ser
cumulada  com qualquer  outro  índice,  seja  de  atualização
monetária, seja de juros, porque inclui,  a um só tempo, o
índice de inflação do período e a taxa de juros real. 
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido, restou configurado o entendimento pacificado no âmbito do Excelso
Supremo  Tribunal  Federal  que: "somente  as  parcelas  incorporáveis  ao
salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.1"

Nesse sentido,  transcrevo  a análise das verbas remuneratórias
enfrentadas na decisão objurgada:

[…]
Logo, é incabível a aplicação de contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, razão pela qual não
merece qualquer reparo nesse ponto a sentença atacada.

Também é reiterado nesta Corte o entendimento no sentido
de ser  indevido o desconto de contribuição previdenciária
nas  gratificações  previstas  no  art.  57,  INC.  VII  da  LC
58/20032,  referente  a  atividades  especiais(operacional  e
temporária),  bem  como  etapa  de  alimentação  pessoal

1 STF, RE- Ag R389903/DF, Relator Ministro Eros Grau, 21/02/2006

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 5



Agravo Interno Nº. 0043512-02.2013.815.2001

destacado, dada a natureza transitória e o caráter  propter
laborem.  Por conseguinte,  não pode incidir  a  contribuição
previdenciária, conforme os seguintes julgados:

[...]

Assim,  diante  da  ausência  de previsão  legal  para  os
descontos sobre  as  gratificações  e  adicionais acima
referidos,  encontra-se irretocável a sentença que condenou
a Apelante ao pagamento do indébito previdenciário.

Ademais, a alegação recursal de que, a partir  de 2010,  o
Estado não mais procede o desconto sobre o adicional de
férias,  afigura-se  frágil.  Caberia  ao  recorrente,  de  forma
concreta,  demonstrar  ter  sido  o  desconto  cessado.  Além
disso, se com efeito não houve a incidência da contribuição
previdenciária, tal fato será apurado em sede de liquidação
de  sentença,  de  maneira  que  nenhum  prejuízo  advirá  à
apelante.[...]

 
Assim, considerando que os agravantes não trouxeram nenhum

subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar ambos os recursos.

Frente ao exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/5

2 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;
Art. 67 - A gratificação de atividades especiais poderá ser concedida a servidor ou a grupo de servidores, pelo
desempenho de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos ou pela participação
em comissões, grupo ou equipes de trabalho constituídas através de ato do Governador do Estado”.
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