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EMENTA:  OBRIGAÇÃO  NEGATIVA  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
POLICIAL  MILITAR.  AÇÃO  OBJETIVANDO  A  ABSTENÇÃO  E  A
DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FÉRIAS,
VANTAGENS  PESSOAIS  E  GRATIFICAÇÕES.  FALTA DE  INTERESSE  DE
AGIR COM  RELAÇÃO  ÀS  FÉRIAS  E  IMPROCEDÊNCIA DO  PEDIDO  NO
TOCANTE  ÀS  DEMAIS  PARCELAS.  APELAÇÃO.  AÇÃO  AJUIZADA
APENAS  EM  DESFAVOR  DA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 49, DO TJPB.  ILEGITIMIDADE PASSIVA
QUANTO  AO  PEDIDO  DE  ABSTENÇÃO  DOS  DESCONTOS. MÉRITO.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.
INTERRUPÇÃO  DOS  DESCONTOS  A  PARTIR  DO  ANO  DE  2010.
RESTITUIÇÃO  APENAS  DO  PERÍODO  ANTERIOR.  GRATIFICAÇÕES  DE
ATIVIDADES  ESPECIAIS,  GRATIFICAÇÃO  ESPECIAL  OPERACIONAL,
ETAPA  ALIMENTAÇÃO  PESSOAL  DESTACADO  E  PLANTÃO  EXTRA.
NATUREZA TRANSITÓRIA E  PROPTER LABOREM.  PARCELAS QUE NÃO
INTEGRARÃO  OS  PROVENTOS  DA  INATIVIDADE.  ILEGALIDADE  DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. “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, TJPB).

2.  “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 sobre o art. 543-C do CPC).” (AgRg no REsp 1293990/RN – Relator(a)
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA
TURMA  -  Data  do  Julgamento  08/03/2016  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe
17/03/2016).

3. As contribuições previdenciárias  não podem incidir  em parcelas  que possuem
caráter  transitório,  propter  laborem ou  que  não  incorporem  a  remuneração  do
servidor.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente  à Apelação
n.º  0063945-90.2014.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  André  Gaia  de
Medeiros e como Apelada a PBPREV - Paraíba Previdência.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e dar-lhe parcial
provimento. 

VOTO.

André Gaia de Medeiros interpôs  Apelação contra a Sentença proferida
pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 43/50, nos
autos da Ação de Obrigação Negativa de Fazer c/c Cobrança por ele ajuizada em
desfavor da  PBPREV – Paraíba Previdência,  que declarou a falta  de interesse
processual  dos  pedidos  de suspensão e  restituição  dos  descontos  previdenciários
sobre o terço constitucional de férias, por entender que, desde 2006, não incidia mais
a  contribuição  sobre  referida  parcela,  e  julgou  improcedentes  os  pedidos  de
abstenção e devolução dos descontos sobre as Gratificações do art. 57, VII, da LC
n.º  58/03  (POG.PM,  EXTR.PM,  PRES.PM  e  TEMP),  a  Gratificação  Especial
Operacional,  o  Plantão  Extra  PM-MP  155/10,  Etapa  Alimentação  Pessoal
Destacado, antecipação de aumento, diárias e salário-família, ao fundamento de que
tais parcelas têm caráter habitual e remuneratório.

Em suas razões, f. 52/59, a Apelante alegou que não devem incidir descontos
de  natureza  previdenciária  sobre  o  terço  de  férias,  Gratificação  Especial
Operacional,  Gratificação  de  Atividades  Especiais  –  TEMP,   Etapa  Alimentação
Pessoal  Destacado,  Gratificações  do  art.  57,  VII,  da  LC n.º  58/03  -   POG.PM,
COI.PM, EXTR.PM E PM.VAR. e Plantão Extra PM-MP 155/10, por se tratarem de
parcelas que não integrarão seus proventos de aposentadoria.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgados procedentes os pedidos de suspensão dos descontos previdenciários sobre
as parcelas citadas, e de restituição dos valores indevidamente descontados sobre
tais rubricas.

Nas  Contrarrazões,  f.  74/81,  a  Apelada  asseverou  que  não  há  desconto
previdenciário sobre o terço constitucional de férias desde o exercício financeiro de
2010 e que é cabível a incidência da contribuição sobre toda a remuneração dos
servidores  públicos,  em  observância  aos  princípios  da  contributividade  e
solidariedade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Autor/Apelante, Policial Militar do Estado da Paraíba, ajuizou a presente
Ação  em  desfavor  apenas  da  PBPREV –  Paraíba  Previdência,  que,  segundo  a
Súmula nº 49, desta Corte de Justiça1, não possui legitimidade para figurar no polo

1 “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



passivo  das  ações  que  pretendem  a  abstenção  de  descontos  previdenciários  na
remuneração do servidor,  razão pela qual reconheço a ilegitimidade passiva ad
causam  quanto  à  fração  do  pedido  relativa  à  suspensão  da  contribuição
previdenciária.

Passo ao mérito.

O  Apelante  se  insurge,  em  suas  razões  recursais,  contra  os  descontos
previdenciários  incidentes  sobre  o  terço  de  férias,  Gratificação  Especial
Operacional, Etapa Alimentação Pessoal Destacado, Gratificações do art. 57, VII, da
LC n. 58/03 -  (POG.PM, COI.PM, EXTR.PM, PM.VAR. E TEMP.) e Plantão Extra
PM-MP 155/10, apresentando para tal finalidade as fichas financeiras de f. 16/21.

Sobre o terço constitucional de férias, o Superior Tribunal de Justiça entende
que, por ser uma verba indenizatória, não é possível a incidência de contribuição
previdenciária  sobre ele2,  tendo o Supremo Tribunal  Federal  adotado o  referido
posicionamento3 até reconhecer a repercussão geral do tema.

Considerando, todavia, que a contribuição sobre o terço de férias deixou de
ser realizada desde 2010, são passíveis de restituição apenas os descontos realizados
nos anos anteriores, respeitada a prescrição quinquenal.

Este  Colegiado  fixou  jurisprudência  no  sentido  de  que a  Gratificação
Especial Operacional, as Gratificações por Atividades Especiais reguladas pelos arts.
57, VII, e 67, da Lei Complementar Estadual nº 58/034, a Etapa Alimentação Pessoal

servidor em atividade” (Súmula nº 49, TJPB).
2 TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  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).  PARECER
MINISTERIAL  PELO  PARCIAL  PROVIMENTO.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
PROVIDO  PARA EXCLUIR  A INCIDÊNCIA CONTRA O  TERÇO  CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECURSO ESPECIAL 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
sobre o art.  543-C do CPC).  2.  Agravo Regimental  desprovido.  (AgRg no REsp 1293990/RN –
Relator(a)  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO  -  Órgão  Julgador  T1  -  PRIMEIRA
TURMA - Data do Julgamento 08/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 17/03/2016)

3 EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  INCIDÊNCIA SOBRE
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A
orientação do Tribunal é no sentido de que as contribuições previdenciárias não podem incidir em
parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor. II - Agravo regimental
improvido.  (AI  712880  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,
julgado  em 26/05/2009,  DJe-113  DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 REPUBLICAÇÃO:
DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00753)

4 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



Destacado5 e o Plantão Extra, disciplinado no art. 1º, da Lei Estadual nº 9.084/106,
por  terem caráter  transitório  e  propter  laborem7,  não  devem integrar  a  base  de
cálculo da contribuição previdenciária, caso contrário violariam o art. 4º, §1º, VII, da
Lei Federal nº 10.884/078 e o art. 201, §11, da Constituição Federal9, que vedam
descontos sobre verbas inabituais pagas em decorrência do local e das circunstâncias
do trabalho a ser executado.

Posto isso, conhecida a Apelação, reconhecida a ilegitimidade passiva da
Autarquia Previdenciária quanto à fração do pedido referente à abstenção da
contribuição  previdenciária,  no  mérito,  dou-lhe  parcial  provimento  para,

do Governador do Estado.

5EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 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. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE  TERÇO  DE  FÉRIAS,  VANTAGENS  PESSOAIS  E  GRATIFICAÇÕES.  AÇÃO
OBJETIVANDO  A  SUSPENSÃO  E  RESTITUIÇÃO  DOS  DESCONTOS  PRETÉRITOS.
PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL  LIMITADO  À  DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DOS
DESCONTOS  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  O  TERÇO  DE  FÉRIAS.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS
REALIZADOS. MATÉRIA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART.
1.013,  §  3°,  III,  CPC/2015.  ANÁLISE  CONJUNTA COM  A REMESSA NECESSÁRIA E  AS
APELAÇÕES.  APELAÇÃO  DO  ESTADO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA DO
ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 48 E 49 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ALEGADA  LEGALIDADE  DOS  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE  AS  PARCELAS  QUE  COMPÕEM  A  REMUNERAÇÃO  DO  AUTOR.  VERBA  DE
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  DESPROVIMENTO.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  ILEGALIDADE  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  AS  GRATIFICAÇÕES  E  VANTAGENS
COMPROVADAMENTE  PERCEBIDAS.  PARCELAS  QUE  NÃO  INTEGRARÃO  OS
PROVENTOS DA INATIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA.  SÚMULA N.º  490,  STJ.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  JUROS  DE
MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA,  PELO  INPC,  DESDE  CADA  DESCONTO  INDEVIDO.  INTELIGÊNCIA  DA
SÚMULA N.º 188, DO STJ C/C A LEI ESTADUAL N.º  9.242/2010. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO  DO  AUTOR  E  DA REMESSA NECESSÁRIA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO
ESTADO.
1. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.
Aplicação do art. 1.013, § 3.º, inc. III, CPC/2015. 
2.  “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 n.º 48, do TJPB).
3. “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 n.º 49, do TJPB).
4. 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).
5. “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,



julgando parcialmente procedente o pedido, condenar a PBPREV – Paraíba
Previdência a restituir os descontos incidentes sobre o terço constitucional de
férias até o ano de 2009, bem como sobre as Gratificações do art. 57, VII, da
LC  n.º  58/03  (POG.PM,  COI.PM,  EXTR.PM,  PM.VAR.  e  TEMP),  a
Gratificação Especial Operacional, a Etapa Alimentação Pessoal Destacado e o
Plantão Extra PM-MP 155/10, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos
de correção monetária pelo INPC10, desde a data de cada retenção indevida, e
de juros de mora de 1% ao mês11, computados a partir do trânsito em julgado
deste Acórdão12, e, ante a configuração da sucumbência recíproca, condenando
apenas o Autor a pagar 25% das custas processuais, em razão da isenção da

publicado  no  DJe-113,  divulg,  18/06/2009,  pub.  19/06/2009).  […]  (TJPB,  Processo  Nº
00205179220138152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 13-03-2018). 

6 Art. 1º - Os Militares do Estado da Paraíba da ativa, membros da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros,  poderão  se  oferecer  nas  suas  folgas  normais  para  prestarem serviço,  em regime de
plantão  extraordinário,  condicionado ao  interesse  da  Administração  Pública,  sendo  cada  plantão
extraordinário remunerado na proporção de 2/30 (dois  trinta avós)  do vencimento do respectivo
servidor, por 24 (vinte e quatro) horas extras ou proporcionais trabalhadas.

7 REMESSA  OFICIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  PARCELAS  PERCEBIDAS  POR  POLICIAL  MILITAR
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  PARA  DETERMINAR  A  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
DESCONTADOS  A  TÍTULO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  E  DEMAIS  VERBAS  PLEITEADAS  NA  EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
ESPECIAIS  E  DA  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  OPERACIONAL.  EXCLUSÃO  DA
CONDENAÇÃO APENAS QUANTO A DEVOLUÇÃO DESTAS PARCELAS. JUROS DE MORA
A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  CADA
RETENÇÃO INDEVIDA PELO INPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. 1. O terço constitucional de férias, por força do que dispõe o art. 5.º, Parágrafo Único, da
Lei Estadual n.º 5.701/93 não se incorpora à remuneração do servidor militar estadual quando de sua
passagem para a inatividade.  2.  “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). 3. 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, 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  00617226720148152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-03-
2016)

8 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
quaisquer outras vantagens, excluídas:
[…];
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

9 Art. 201. […]. § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos
e na forma da lei.

10 Lei  Estadual  n.°  9.242/2010:  Art.  2º  As contribuições  devidas  pelos  poderes,  órgãos  e  pelos
servidores civis e militares do Estado da Paraíba, e não repassadas à PARAÍBA PREVIDÊNCIA –



Autarquia  Ré,  e  ambas  as  Partes  a  pagarem os  honorários  advocatícios,  a
serem fixados em uma das faixas previstas no §3º do art. 85, do CPC13, após a
apuração do saldo devedor na fase de liquidação do Julgado14, na proporção de
75% para o Advogado do Autor e 25% para o Causídico da Ré, observada a
condição  suspensiva  da  exigibilidade  em  favor do  Promovente,  por  ser  ele
beneficiário da gratuidade da justiça. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da

PBPREV no prazo legal,  depois de atualizadas monetariamente,  com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, serão acrescidas de juros de 12% a.a. e multa de mora. 

11 Lei Estadual n.° 9.242/2010: Art. 1°. Fica estabelecido que as contribuições legalmente instituídas,
devidas  pelos  poderes,  órgãos  e  pelos  servidores  civis  e  militares  do  Estado  da  Paraíba,  e  não
repassadas à PARAÍBA PREVIDÊNCIA – PBPREV, até o seu vencimento, depois de apuradas e
confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, através de
Termo de Parcelamento de Débito,  de acordo com as  regras  estabelecidas  nesta lei,  devendo ser
observados os seguintes critérios: 
[…]
III – Sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, serão aplicados juros de
12% (doze por cento) a.a., para preservar o valor real do montante parcelado; e
IV – Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer parcelas, incidirão juros de mora de 1% (um por
cento) por mês ou fração, desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CTN: Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento
ao mês.

12 Súmula n.° 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do
trânsito em julgado da sentença.

13 Art.  85. […].  §3o Nas causas em que a Fazenda Pública for  parte,  a  fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I  -  mínimo  de  dez  e  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II  -  mínimo  de  oito  e  máximo  de  dez  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III  -  mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico  obtido  acima  de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000  (vinte  mil)  salários-
mínimos;
IV - mínimo de três  e  máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico  obtido acima de 20.000 (vinte mil)  salários-mínimos até 100.000 (cem mil)  salários-
mínimos;
V -  mínimo  de  um e  máximo  de  três  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

14 Art. 85. […]. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[…];
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, 
somente ocorrerá quando liquidado o julgado; […].



Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


