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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO.  INOVAÇÃO RECURSAL.
OCORRÊNCIA.  MODIFICAÇÃO  DO  PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE  RECURSO.  NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. 

Na  sistemática  processual  civil,  toda  a  matéria  a  ser
discutida  na  lide  deve  ser  suscitada  na  inicial,  na
contestação ou em sede de reconvenção,  não devendo
ser  conhecida  a  matéria  arguida  apenas  em  sede  de
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apelação, porquanto não faz parte do pedido formulado.

MÉRITO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE  GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
JUDICIÁRIA – GAJ.  CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO.
JUROS  DE  MORA  FIXADOS  EM  0,5%  AO  MÊS.
NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  MAJORAÇÃO  PARA  1%
AO MÊS. PROVIMENTO.

Cuidando-se de repetição do indébito previdenciário, de
indisfarçável  natureza  tributária,  o  índice  de  juros
moratórios aplicável é de 1% ao mês, com base no art.
161, § 1º, do CTN.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer de
ofício de parte do recurso, e provê-lo na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Sayonara de
Lima  Ribeiro,  hostilizando  sentença  (fls.  55/60)  do  Juízo  da  1ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de
Repetição de Indébito ajuizada em face da PBPREV – Paraíba Previdência. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a
promovida  à  devolução  dos  valores  recolhidos  a  título  de  contribuição
previdenciária  incidente  sobre  a  GAJ,  no  período  de  abril  de  2007  a
setembro de 2009, com a incidência de correção monetária a partir de cada
desconto e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. 
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Em  suas  razões,  fls.  73/79,  a  recorrente  pugna  pelo
reconhecimento da repetição do indébito, na media em que a devolução fora
determinada de forma simples, e a majoração dos juros moratórios para 1% ao
mês. 

Contrarrazões, fls. 82/83, pugnando pela manutenção da
sentença. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 89/92.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Preliminar, de ofício, de inovação recursal.

Compulsando os autos, verifico que a súplica pela dobra
na devolução não fez parte do pedido vestibular, somente sendo ventilada nas
razões recursais,  por  vislumbrar,  a  insurreta,  que a  sentença,  a  despeito  de
reconhecer a injustiça dos descontos previdenciários sobre a GAJ, não admitiu
a devolução pelo indébito.

Pois bem, é bom registrar que a expressão “repetição do
indébito”, originada do latim “repetitivo indebiti”, costuma gerar confusão entre
os operadores do Direito, que por vezes tendem a fundir a sua aplicação com a
condenação de devolução em dobro.

Acontece  que  a  repetição  do  indébito  possui  duas
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modalidades,  a  saber:  a  restituição  simples  e  a  devolução  em  dobro,
dependendo esta última da conjugação de requisitos próprios.

No caso em testilha, repita-se, não houve a formulação do
pedido de dobra na restituição e, como é cediço, toda a matéria a ser discutida
na  lide  deve  ser  suscitada  na  inicial,  na  contestação  ou  em  sede  de
reconvenção, não devendo ser conhecida a matéria arguida apenas em sede de
apelação, por se cuidar de inovação, salvo motivo de força maior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA DE MORA.
COBRANÇA DE TARIFA DE CONTRATAÇÃO,  DESPESA
COM  TERCEIROS  E  TAXA  DE  EMISSÃO  DE  BOLETO.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NA EXORDIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO. Toda  a  matéria  a  ser
discutida  na  lide  deve  ser  suscitada  na  inicial  ou  na
contestação, não devendo ser conhecida a matéria arguida
apenas  apelação,  porquanto  não  faz  parte  do  pedido
formulado, caracterizando inovação recursal. O magistrado
não pode  analisar,  em sede  de  recurso,  tese  que  não  foi
debatida pelo juiz a quo ou arguida durante o processo de
conhecimento,  inteligência  do  art.  1.014,  CPC,  salvo  se
provar que não o fez por motivo de força maior, o que não é
o  caso  dos  autos. (TJPB;  APL  0002836-80.2011.815.2001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 22/07/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATO.  VÍCIO
ULTRA  PETITA.  DECOTE  DO  EXCESSO.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  PACTUAÇÃO
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EXPRESSA. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE.
REGISTRO DE CONTRATO.  REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Nos  termos  dos  artigos  128  e  460  do  Código  de  Processo
Civil, cabe ao Juiz analisar todas as questões discutidas pelas
partes, nos limites em que postas. Restando evidenciado que
a sentença extrapolou o rol de pedidos constante na inicial,
deve-se  decotar  o  excesso,  sem  implicar  em  nulidade  da
sentença. Compete à parte autora alegar, na petição inicial,
o fato, fundamentos jurídicos do pedido e o pedido, sendo-
lhe  vedado inovar  no recurso,  por  caracterizar  ofensa  ao
princípio  do  duplo  grau  de  jurisdição,  além  de  causar
surpresa ao litigante adverso.  É devida a capitalização de
juros no contrato firmado pelas partes se houve pactuação
neste sentido, seja de forma expressa ou numérica. Conforme
entendimento do STJ por meio da Súmula nº 566, é admitida
a  cobrança  da  tarifa  de  cadastro  aos  contratos  celebrados
posteriores  ao  início  da  vigência  da  Resolução-CMN  n.
3.518/2007,  em  30/4/2008.  É  devido  o  IOF  por  imposição
legal,  consoante  RESP  1.251.331/RS,  cabendo  à  instituição
financeira repassá-lo ao erário. A repetição do indébito deve
ser de forma simples nos termos do art.  42 do Código de
Defesa  do  Consumidor.  (TJMG;  APCV  1.0701.12.032240-
2/002; Rel.  Des. Amorim Siqueira;  Julg. 05/07/2016; DJEMG
29/07/2016) 

Nesse  norte,  em  razão  da  inovação  recursal, não
conheço do apelo na parte que pugna pelo reconhecimento da repetição
em dobro do indébito.

Passo à análise do mérito.

Contam os autos que Sayonara de Lima Ribeiro ajuizou
Ação de Repetição de Indébito em face da PBPREV – Paraíba Previdência,
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aduzindo ser servidora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba desde
janeiro  de  1999,  e  ocorrer  descontos  indevidos  em  seu  contracheque  no
tocante à contribuição previdenciária incidente sobre a GAJ – Gratificação
de Atividade Judiciária.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a
promovida  à  devolução  dos  valores  recolhidos  a  título  de  contribuição
previdenciária  incidente  sobre  a  GAJ,  no  período  de  abril  de  2007  a
setembro de 2009, com a incidência de correção monetária a partir de cada
desconto e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação.

É  contra  essa  decisão  que  o  apelante  se  insurge
sustentando a necessidade de majoração do juros moratórios para 1% ao mês.

Pois bem.

De  início  penso  ser  relevante  reforçar  a  natureza
tributária  das  contribuições  previdenciárias  perseguidas  pela  autora,  tal
como prevê o art. 149, parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,

III,  e  150,  I  e  III,  e sem prejuízo do previsto no art.  195,  §  6º,

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º  Os Estados,  o Distrito Federal  e  os  Municípios instituirão

contribuição,  cobrada  de  seus  servidores,  para  o  custeio,  em

benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40,

cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores

titulares de cargos efetivos da União.
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Neste  cenário,  quanto  ao  índice  de  juros  moratórios
aplicável ao caso em disceptação, entendo por fixá-lo em 1% ao mês, com
base no art. 161, § 1º, do CTN, na medida em que, cuidando-se de repetição
do indébito previdenciário, de indisfarçável natureza tributária, inaplicável
é o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, inclusive com a nova redação dada pela Lei
Ordinária  nº  11.960/2009,  posto  que  em  tais  casos  dever  prevalecer  o
regramento próprio, fixado pelo Código Tributário Nacional (arts. 161, § 1º e
167), somente passível de alteração através de Lei Complementar, após o
advento da Constituição de 1988.

Ou seja, independente da nova redação do art. 1°-F, da
Lei  nº  9.494/97  não  mais  conter  qualquer  limitação  temática  (“Nas
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  independentemente  de  sua
natureza ...”), sendo o Código Tributário Nacional legislação formalmente
mais  rígida,  afastada  fica  a  aplicação  de  qualquer  lei  ordinária  com ele
conflitante (Princípio da superioridade legislativa, em resguardo ao conflito
real de normas).

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.  REPETIÇÃO  DE

INDÉBITO  -CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO

NACIONAL. Sobre  o  valor  da  condenação  à  repetição  de

indébito tributário incidem juros de mora na forma do art. 161,

§1º  do  CTN (...)  (TJMG;  APCV 1.0647.12.012473-8/001;  Rel.  Des.

Peixoto Henriques; Julg. 07/10/2014; DJEMG 10/10/2014) 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE

REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE

ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). PARCELA REMUNERATÓRIA

ESTENDIDA A TODOS OS SERVIDORES ATRAVÉS DA LEI N°
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8.923/09.  PERDA  DO  CARÁTER  PROPTER  LABOREM.

PROVENTO  QUE,  DESDE  ENTÃO,  PASSOU  A  COMPOR  O

VALOR  DE  REFERÊNCIA  PARA  A  APOSENTADORIA.

DEVOLUÇÃO  DE  TODOS  OS  VALORES  DESCONTADOS

INDEVIDAMENTE  ANTES  DA  EDIÇÃO  DA  CITADA  LEI

ESTADUAL.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  REPETIÇÃO  DO

INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ JUROS DE MORA

E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  NATUREZA  TRIBUTÁRIA.

REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA

REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DAS  APELAÇÕES.  -  Em

obediência  ao  princípio  da  legalidade  estrita,  previsto  no  artigo

150,  inciso  I,  da  Constituição  Federal,  não  pode  a  contribuição

previdenciária  incidir  sobre  verbas  de  caráter  propter  laborem,

impondo-se,  dessa  forma,  a repetição do indébito  tributário  não

alcançado pela prescrição quinquenal, referente ao período anterior

a  Lei  nº  8.293/09.  -  No que  diz  respeito  aos  juros  de  mora  e  à

correção monetária, tratando-se de repetição de indébito tributário,

o STJ firmou entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº

9.494/97,  tendo em vista  a  natureza  tributária  das  contribuições.

Assim, os juros de mora deverão ser contados a partir do trânsito

em  julgado,  na  razão  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês. (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00046115220128150011,  1ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS

SANTOS , j. em 08-11-2016) 

Com essas considerações, suscito e  acolho a preliminar
de ofício, e não conheço da parte do recurso, e, na parte conhecida, DOU
PROVIMENTO AO APELO para, reformando a sentença, fixar a incidência
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,  mantendo no mais a
sentença.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora,
o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para substituir  o
Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Presente  à  sessão,  o  Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 20 de abril de 2018. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-43.2012.81.0011  9


	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-43.2012.81.0011 9
	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008899-43.2012.81.0011
	Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes

