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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FAZENDA  PÚBLICA  ESTADUAL.  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE TERÇOS DE FÉRIAS.
ILEGALIDADE  RECONHECIDA  EM  PRIMEIRO
GRAU.  PROVEITO  ECONÔMICO  OBTIDO  NA
CAUSA EM VALOR CERTO E ILÍQUIDO INFERIOR
A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO
SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE
JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
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CONSTANTES DO ART. 496, §3º,  II,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA
REMESSA  OFICIAL.  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
SUBLEVAÇÃO  DA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.  TERÇOS  DE  FÉRIAS.
INCIDÊNCIA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2009. VERBA
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ILEGALIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Não se sujeita à reapreciação obrigatória a sentença que
traduz  proveito  econômico  para  a  parte  contra  quem
litiga a Fazenda Pública Estadual em valor não excedente
a  500  (quinhentos)  salários  mínimos,  haja  a  disposição
constante do  §3º, II, do art. 496, do Código de Processo
Civil vigente.

- “A Seção de Direito Público do STJ, por ocasião do
julgamento do REsp 1.230.957/CE, pelo rito  do art.
543-C do CPC, consolidou o entendimento de que a
contribuição previdenciária não incide sobre o terço
constitucional de férias.” (AgRg no REsp 1516126/RS,
Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,
julgado em 07/05/2015).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial e desprover
a apelação.
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Gerson  de  Oliveira  Almeida ajuizou  a  presente
Ação  Cobrança,  em  face  da  PBprev  -  Paraíba  Previdência,  alegando  que  os
descontos  de  contribuição  previdenciária  efetuados  sobre  terços  de  férias,  horas
extras,  função comissionada, gratificações e abanos recebidos ao longo da carreira
são indevidos, pois essas verbas, em razão do seu caráter transitório e eventual, não
são incorporáveis  aos seus proventos.  Nesse panorama, postulou a declaração de
ilegalidade  dos  descontos  previdenciários  sobre  tais  parcelas  e  a  restituição  dos
valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Contestação, fls. 21/26, defendendo a legalidade dos
descontos questionados e postulando a improcedência dos pedidos.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido inicial, consignando os seguintes termos, fls. 40/42:

(…)  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS  PEDIDOS
DESTES  AUTOS  DE  Nº  200.2012.114.992-2,  para
determinar a parte ré (Pbprev) a devolver ao autor,
Gerson de Oliveira Almeida, os valores recolhidos a
título de contribuição previdenciária incidente sobre
o terço de férias, referentes aos cinco anos anteriores
a  propositura  desta  ação,  excluídos  o  período  o
período  a  partir  de  2010  até  a  presente  data,
devidamente atualizados pela TR e juros de ora de
0,5 (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em
julgado da sentença (CTN, art. 167, parágrafo único;
STJ, Súmula 188), a serem apurados em execução de
sentença.

Houve a remessa oficial, fl. 42.

Inconformada,  a  PBprev  -  Paraíba  Previdência
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  44/48,  alegando,  em  resumo,  afronta  ao  art.  201,  da
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Constituição Federal, à Lei nº 10.887/04 e à Lei Estadual nº 7.517/03, bem ainda que a
exclusão  do  terço  de  férias  da  obrigatoriedade  da  incidência  da  contribuição
previdenciária  somente  ocorreu  no  ano  de  2012,  conjuntura  que,  na  ótica  da
recorrente,  revela a legalidade dos descontos efetuados no período reclamado na
exordial.

A parte autora não interpôs recurso, fl. 50/V.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 52.

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

Ab initio, cumpre ressaltar que a remessa necessária não
constitui propriamente recurso, em face da ausência de previsão expressa, nesse sentido, na
legislação processual pátria.

Trata-se,  em  verdade,  de  mecanismo  de  validação  da
sentença,  o  qual  promove  devolução  à  instância  ad  quem das  questões  atinentes  à
regularidade processual, bem ainda daquelas em que a Fazenda Pública restou sucumbente.

Todavia, não há que se falar em duplo grau de jurisdição
obrigatório  quando a condenação estipulada ou o valor  controvertido,  sendo de importe

certo, não exceder a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal,
as  respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito  público  e  os  Municípios  que
constituam capitais dos Estados, por força do disposto no §3º, II, do art. 496, do Código de
Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:
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Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
I  -  proferida contra  a União,  os Estados,  o  Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.
§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a
apelação no prazo legal,  o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.
§2º Em  qualquer  dos  casos  referidos  no  §  1º,  o
tribunal julgará a remessa necessária.
§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for de valor certo e líquido inferior a:
I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias
e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de
direito público.
§4º Também  não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo
quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
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III - entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
IV  -  entendimento  coincidente  com  orientação
vinculante  firmada  no  âmbito  administrativo  do
próprio ente público, consolidada em manifestação,
parecer ou súmula administrativa.

É  essa  a  hipótese  dos  autos,  pois,  conforme  se
verifica da sentença, a condenação imposta em primeiro grau refere-se à restituição
das contribuições previdenciárias efetuadas sobre os terços de férias recebidos pelo
autor nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, excluído o período
posterior ao ano 2010, montante que,  mesmo se considerados os juros e a correção
monetária, claramente não atinge o valor mínimo exigido pela legislação processual
civil para justificar a remessa oficial.

Pelas razões postas, não conheço da remessa oficial.

Passo ao exame da apelação.

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  a
legitimidade  ou  não  dos  descontos  previdenciários  incidentes  sobre  os  terços  de
férias recebidos pelo autor, respeitada a prescrição quinquenal e excluído o período
posterior ao ano de 2010, tendo em vista as demais questão decididas na sentença
não terem sido objeto de recurso. 

Acerca do tema, convém esclarecer que a Lei Federal
nº  10.877/2004,  aplicável  ao  presente  caso  por  força  do  enunciado  no  art.  2º,  do
Decreto  Estadual  nº  31.748/20101 (Regulamento  Geral  da  PBprev  -  Paraíba
Previdência), ao dispor sobre a contribuição previdenciária do servidor público ativo
de  quaisquer  dos  Poderes  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,
estabelece, no §1º do seu art. 4º, que será considerada como base de contribuição o

1 Art. 2º A PBPREV - Paraíba Previdência reger-se-á pela Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, pela Lei Estadual que a criou e pelas Leis posteriores, e,
ainda, pelo Regulamento Geral e Regulamentos que vierem a ser editados, e demais legislações e normas aplicáveis.
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vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias  permanentes
estabelecidas  em  lei,  os  adicionais  de  caráter  individual  ou  quaisquer  outras
vantagens, excluídas, entre outras verbas, a prevista no inciso X, a saber, adicional de
férias.

Sobre  a  impossibilidade  de  incidência  de
contribuição previdenciária sobre o terço de férias, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça, julgado sob o rito de recurso repetitivo:

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
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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
Marques Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe
18/03/2014) - negritei.

Em igual sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  NÃO
INCIDÊNCIA  SOBRE  O  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE  FÉRIAS.  VIOLAÇÃO  DA
CLÁUSULA DE  RESERVA DE  PLENÁRIO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  1.  A Seção  de  Direito  Público do
STJ,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp
1.230.957/CE,  pelo  rito  do  art.  543-C  do  CPC,
consolidou o entendimento de que a contribuição
previdenciária  não  incide  sobre  o  terço
constitucional  de  férias.  (...).  (AgRg  no  REsp
1516126/RS,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda  Turma,  julgado  em  07/05/2015,  DJe
22/05/2015) - negritei.

E,

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL
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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).

Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.939/2012, ao dispor
sobre os planos de custeio e de benefício do regime próprio de previdência do Estado
da Paraíba,  alterou a redação do art.  13,  da Lei  Estadual  nº  7.517/2003,  tornando
expressa a exclusão da base de cálculo da contribuição, além de outras, da parcela em
referência. Significa dizer, a modificação legislativa mencionada em nada inovou no
ordenamento  jurídico  vigente,  tendo  apenas  corroborado  o  entendimento  já
consagrado  e  aplicado  sobre  o  tema,  a  saber,  ilegitimidade  da  incidência  de
descontos previdenciários sobre parcelas remuneratórias de caráter transitório e que
não constituem ganho habitual do servidor, caso do terço de férias.

Sendo  assim,  dúvida  não  há  quanto  à
impossibilidade  da  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  os  valores
devidos a título de terço constitucional de férias, não havendo razões para reformar a
sentença.

Ante  o  exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA
OFICIAL  E  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,  para  manter  inalterada  a
sentença. 

É o VOTO.
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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  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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