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APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
ASSINATURA DIGITAL. FALTA DOS REQUISITOS DA LEI 
IV 11.419/2006. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 
557, CAPUT, CPC. NÃO CONHECIMENTO. 

- A Lei n-Q 11.419/2006, ao regular a informatização do pr 
judicial, em seu artigo 1, § 2, inciso III, dispôs qu 
considerada assinatura eletrônica para fins de identificação 
inequívoca do signatário do documento: (a) assinatura digital 
baseada em certificado digital emitido por autoridade 
certificadora credenciada, na forma de lei específica; (b) 
mediante cadastro de usuário no poder judiciário, conforme 
disciplinado pelos órgãos respectivos. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
PARCELAS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO SÃO 
INCORPORADAS NA APOSENTADORIA. SUSPENSÃO 
DOS DESCONTOS. PLEITO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. ESTADO DA PARAÍBA. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO ESTADO DA LIDE. ART. 
557, § 10-A. PROVIMENTO DO RECURSO. 

- É o instituto de previdência do estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e gerente dos recursos da 
previdência estadual, que tem legitimidade passiva para 



figurar nas ações que versam sobre os descontos efetuados 
nos proventos dos servidores estaduais. 

"Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso".(CPC, Art. 557, § lo-A) 

RELATÓRIO 

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Epaminondas Alves 
da Silva e pelo Estado da Paraíba contra decisão que julgou procedente em parte o 
pedido em favor do autor, condenando o Estado da Paraíba e a PBPREV a suspender 
os descontos previdenciários e proceder a devolução à autora dos valores recolhidos 
a título de contribuição previdenciária incidentes sobre horas extras, serviço extra-
pm, etapa de alimentação pessoal destacado, insalubridade, gratificação atividades 
especiais, gratificação especial operacional, gratificação presídio-pm, policiamento 
ostensivo remunerado, serviços extraordinários presídios e o terço constitucio al de 
férias, observados o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 

O autor, ora primeiro apelante, aduz, equivocadamente, que 'o 
juiz a quo entendeu que as verbas aqui apresentadas tem caráter remuneratório, e 
considerou apenas as férias e horas extras corno sendo ilegal o desconto 
previdenciário, o que para nosso juízo não é feita a justiça". 

Pugna pela condenação em honorários advocatícios no valor de 
20% (vinte por cento) e pelo provimento do recurso. 

O Estado da Paraíba recorreu da decisão (fls. 118/128), 
sustentando em preliminar sua ilegitimidade passiva, por entender que a autarquia 
estadual detém personalidade jurídica própria e possui autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial. 

No mérito, ratifica a legalidade da incidência da contribuição 
previdenciária sobre referidas verbas; princípio da solidariedade e caráter 
contributivo da previdência social; legalidade da incidência da contribuição 
previdenciária sobre a totalidade das parcelas remuneratórias e necessariedade de 
previsão em lei para a concessão da isenção. 

É o relatório. Decido. 

Epaminondas Alves da Silva ajuizou ação de repetição de 
indébito contra a PBPREV — Previdência dos Servidores do Estado da Paraíba e o 
Estado da Paraíba. 



Com a ação aforada, pretende o autor que seja declarada a 
inexigibilidade dos descontos previdenciários sobre horas extras, serviço extra-pm, 
etapa de alimentação pessoal destacado, insalubridade, gratificação atividades 
especiais, gratificação especial operacional, gratificação presídio-pm, policiamento 
ostensivo remunerado, serviços extraordinários presídios e o terço constitucional de 
ferias, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. 

Inicialmente, quanto ao recurso apelatório interposto pelo 
promovente, entendo que não merece conhecimento por ausência de assinatura do 
causídico da parte. 

Apesar de devidamente intimado para suprir a falha apontada, 
quedou-se inerte (fl. 154), ensejando o não conhecimento do recurso. 

É cediço que a norma estabelecida pela Lei n. 11.419/2006, em 
seu art. 1Q, §22, inciso III, que regula a informatização do processo judicial, dispôs que 
e considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívs 	do 
signatário do documento a assinatura digital baseada em certificado digital em 
por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realiza 
mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos 
órgãos respectivos. 

Portanto, a assinatura digital, para ser considerada válida, deve 
apresentar o endereço eletrônico da autoridade certificadora e o código verificador. 
Tais informações são necessárias para que seja possível verificar a autenticidade da 
assinatura, bem como se o nome do advogado indicado, como subscritor, confere 
com o nome do titular do certificado utilizado para assinar o documento 
digitalmente. 

Vale dizer, ausente tais requisitos, inexiste assinatura válida das 
razões do recurso apelatório. Como a assinatura e requisito de admissibilidade de 
qualquer ato processual de natureza escrita, sua ausência o torna inexistente. 

Nesse sentido e a jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL 	CIVIL. 	PETIÇÃO 	ENVIADA 
ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 
ENTRE O ADVOGADO INDICADO NA PETIÇÃO E O 
TITULAR DA ASSINATURA DIGITAL INFORMADA. NÃO 
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO STJ N. 1/2010. 
1. Nos termos do art. 1, § 2, inciso III, da Lei n. 11.419/06, a 
assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do 
signatário do documento. Inexistindo identidade entre o 



titular do certificado digital utilizado para assinar o 
documento e o nome do advogado indicado como autor da 
petição, deve a peça ser tida como inexistente, haja vista o 
descumprimento do disposto nos arts. P, § 2, inciso III, e 18 
da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 18, § 1, e 21, inciso I, da 
Resolução STJ 01, de 10 de fevereiro de 2010. 
2. Precedentes: AgRg no REsp 1.107.598/PR, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010; AgRg nos 
EDcl no AgRg no REsp 952.3701RJ, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, DJe 11.3.2011; EDcl no AgRg no REsp 
1.146.013/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 
22.11.2010. Embargos de declaração não conhecidos l . 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO 
ENVIADA ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE 
IDENTIDADE ENTRE OS ADVOGADOS INDICADOS NA 
PETIÇÃO E O TITULAR DA ASSINATURA DIGITAL 
INFORMADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃ TJ 
N. 1/2010. PETIÇÃO TIDA POR INEXISTENTE. 
1. A assinatura eletrônica destina-se, nos termos do art. 1, § 2 , 
III, da Lei n. 11.419/06, à identificação inequívoca do 
signatário do documento, de forma que, inexistindo 
identidade entre o titular do certificado digital utilizado para 
assinar o documento e os nomes dos advogados indicados 
como autores da petição, deve a mesma ser tida como 
inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 
1, § 2, III e 18, ambos da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 18, § 1 2̀  e 
21, I, da Resolução STJ n. 1 de 10 de fevereiro de 2010. 2. 
Agravo regimental não conhecido'. 

Assim, não conheço do recurso apelatório interposto por 
Epaminondas Alves da Silva, por ausência de requisito de admissibilidade recursal. 

Quanto ao recurso apelatório apresentado pelo Estado da 
Paraíba, merece provimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. 

Necessário se faz esclarecer, que a autarquia estadual, PBPrev — 
• Previdência dos Servidores do Estado da Paraíba, criada pela Lei nQ 7.517/2003, 
detém personalidade jurídica própria e capacidade de auto administração, sendo 
titular de direitos e obrigações, distintos daqueles pertencentes ao ente que a criou. 

Quando de sua criação, a autarquia passou a gerenciar o 
pagamento dos benefícios e recebeu todos os recursos para tanto, que lhe foram 

EDcl na AR 4173/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011. DJe 21/06/2011 

2 AgRg no REsp 1 107598/PR, Rel. Ministro Manto Campbelf Marques. 2 T. julgado em 14/09/2010, ale 06/10/2010 



repassados pelo estado, em razão disto, os descontos efetuados são de sua exclusiva 
responsabilidade. 

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os 
Estados da Federação não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo de 
demanda visando à restituição de valores recolhidos a titulo de contribuição 
previdenciária sobre proventos de servidores estaduais inativos. Vejam-se os 
seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL — RECURSO ESPECIAL — CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA — INATIVOS — ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DO ESTADO — JUROS DE MORA — ART. 1Q-F DA LEI 
9.494,97 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.1802001) — 
INAPLICABILIDADE 
1. É a autarquia, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande  
do Sul, dotada de autonomia administrativa e financeira e gerente 
dos recursos da previdência estadual, que tem legitimidade passiva 
para figurar nas ações que versam sobre os descontos efetuados nos  
proventos dos servidores estaduais inativos. 
2. Em se tratando de restituição tributária, seja na modalidade 
repetição de indébito, seja na de compensação, não há falar em 
aplicação do art. 1Q-F da Lei 9.494 ,97. A Primeira Seção firmou 
entendimento no sentido de que nesse caso são devidos juros de 
mora de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 167, parágrafo 
único, do CTN. 3. Recurso especial parcialmente provido'. (g.n.). 

TRIBUTÁRIO — IPERGS — LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — VIOLAÇÃO DO ART. 47 
DO CPC — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO 
VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA — OBSERVÂNCIA DO ART. 20, 
§ 4Q, DO CPC. 
1. O recolhimento indevido da contribuição previdenciária reclama 
direito à repetição dos valores correspondentes, corrigidos 
monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, desde o trânsito em julgado da sentença, nos termos 
do art. 167, parágrafo único, do CTN e da súmula 188 do STJ. 
2. Nas ações em que se questiona a cobrança de contribuição 
previdenciária dos inativos, é a entidade autárquica responsável  
pelas operações de previdência e assistência aos servidores  
estaduais, que deve figurar no pólo passivo do _processo e não o  
Estado-membro. Precedentes de ambas as Turmas de Direito 
Público: (REsp 758251, Rei Min. Francisco Falcão, DJ 10.4.2006; RMS 
19995, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 15.5.2006; RESP 
659129/GO, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 1.8.2005). 
3. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está 
adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado 
como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos 

3 REsp 771318/RS, 2 T., Min. Eliana Calmon, DJ de 12.12.2006 



termos do art. 20, § 4Q, do CPC. Precedentes da Seção: (EREsp 
599796, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, ERESP 653087, Rel. p/ 
Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 19.9.2005). Recurso 
especial improvido 4. (g.n.). 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GOVERNADOR DO 
ESTADO E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. 1. O Governo do Estado e seus órgãos 
centralizados não possuem legitimidade para figurar no pólo 
passivo da ação ajuizada contra ato de cobrança de contribuição 
previdenciária, de atribuição do Instituto de Previdência do Estado, 
autarquia dotada de personalidade jurídica própria, capacidade 
processual, autonomia administrativa, econômica e financeira. 2. A 
teoria da encampação não tem aplicação nas ações ajuizadas em 
face de Governador e de Secretário de Estado contra ato de 
cobrança de contribuição previdenciária, uma vez que as autarquias 
previdenciárias não são hierarquizadas ao Governo Central. 3. 
Embargos de divergência acolhidoss . 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDA 
RECURSAL. 1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grand 
Sul-IPERGS constitui-se numa autarquia dotada de autonomia 
administrativa e financeira, com personalidade jurídica própria que 
não se confunde com a do ente federado. 
2. 	O Estado do Rio Grande do Sul não está legitimado à interpor 
recurso especial em processo movido contra entidade integrante da 
administração pública indireta. 3. Recurso especial não conhecido 6. 

Esta Corte também reconheceu a ilegitimidade do estado de 
figurar na relação processual, quando estão relacionados a beneficio mantido por 
Autarquia Previdenciária. Como exemplo, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE 
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A GRATIFICAÇÃO. RECURSO. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA 
PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA. EFEITO TRANSLATIVO. EXCLUSÃO DO 
ESTADO DA LIDE. ART. 557, § lo-A. PROVIMENTO DO 
RECURSO'. 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR 

4 REsp 853384/12S, 2 T., MM. Humberto Martins, DJ de 21.09.2006 
5 EREsp 692.840/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008. DJe 05/02/2009 
6 REsp 685.527fRS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2004. DJ 21/03/2005 p. 345 
7 TJPB AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 200.2010.034762-0/001 Rel. Desembargador João Alves da Silva 



ILEGITIMIDADE. 	PROVIMENTO. 	CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS REMUNERATORIAS 
QUE NÃO SÃO INCORPORADAS NA APOSENTADORIA. 
PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO ILEGAL. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTQ PARCIAL DO 
APELO E NÃO CONHECIMENTO DO ADESIVO'. 

A par dessas informações, concluo que o Estado da Paraíba é 
parte ilegítima para figurar na lide, pois a matéria afeita a contribuição 
previdenciária sobre gratificação de atividade judiciária e restituição dos 
indevidamente recolhidos é de responsabilidade da PBPREV — Paraíba Previdência. 

A par de tais considerações e com arrimo nas disposições 
contidas no art. 557, §1 2-A, do CPC, acolho a preliminar e dou provimento ao 
recurso, para excluir do feito o Estado da Paraíba, por ausência de uma das 
condições de ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam, permanecendo a 
lide em relação à autarquia previdenciária, bem como não conheço do recurso 
apelatório interposto pelo promovente, por ausência de requisito de admissibilidade 
recursal. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 13 de ju 	e 2012. 

Desembargado 	Alves da Silva 

8 TIPB APELAÇÃO CíVEL E RECURSO ADESIVO N. 200.2008.037489-1/001 Rei: Desembargador João Alves da Silva 




