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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 2002495-38.2013.815.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : PBPREV – Paraíba Previdência
Advogado : Renata Franco Feitosa Mayer e outros
Apelado :  Valcir de Araújo Silva
Advogado : Júlio César S Batista e outro

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO DE 
FÉRIAS.  ILEGALIDADE  DA  INCIDÊNCIA  PREVIDENCIÁRIA. 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO.  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA E DO APELO.

-  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.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco rda  a  Terc e i ra  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba,  na conformidade do voto do relator e  da súmula de julgamento,  por votação 
unânime, Rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA E AO 
APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível contra sentença de fls. 
166/177, que julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando que a PBPREV 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 2002495-38.2013.815.815.0000 1



deixe  de  efetuar  o  desconto  previdenciário  sobre  o  pagamento  do  terço  de  férias, 
restituindo  ao  autor  as  quantias  indevidamente  descontadas  com  a  incidência  de 
contribuição previdenciária sobre tais valores, referentes ao quinquênio anterior à data do 
ajuizamento da ação.

O autor ingressou com AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em 
face  da  PBPREV  -  Paraíba  Previdência  e  do  ESTADO  DA PARAÍBA,  alegando  que  é 
servidor público estadual e, nessa qualidade, os demandados fazem incidir sobre o terço 
constitucional  de  férias,  serviços  extraordinários,  demais  gratificações  e  vantagens 
pessoais estabelecidas pelo art. 154 da Lei Complementar Estadual n. 39/85, a contribuição 
previdenciária.  Aduz  que  tais  verbas  não  comporão  seus  proventos  quando  da 
aposentadoria, circunstância essa que torna a incidência ilegal.

Nas suas  razões  recursais,  fls.  178/182,  a  PBPREV sustenta  que as 
verbas  mencionadas pelo autor  integram o conceito de remuneração,  do que resulta a 
legalidade da incidência previdenciária.

Contrarrazões, fls. 188/196.

Parecer Ministerial, fls. 208/211, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO.

Desa. Maria das Graças Morais Gudes – Relatora.

A princípio, destaco que o autor nas suas contrarrazões pugnou pelo 
desprovimento  do  apelo,  e  requereu  a  devolução  das  contribuições  previdenciárias 
referentes ao terço constitucional de férias, 13º salário e demais gratificações.

Com efeito. Além de as contrarrazões não serem a via adequada para 
insurgências, bem como o fato de o 13º salário não fazer parte dos pedidos da exordial, 
tem-se que a sentença apenas foi favorável ao promovente quanto ao terço constitucional 
de férias.

Assim, considerando que o autor não recorreu quanto aos demais 
pleitos, e tendo em vista que em sede de Recurso de Ofício não pode haver prejuízo ao 
ente  Fazendário  (Súmula  45  do  STJ),  tem-se  que  a  devolutividade  dos  recursos  diz 
respeito,  apenas,  à  análise  quanto  à  legalidade  da  incidência  da  contribuição 
previdenciária sobre o terço de férias.
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Antes,  porém,  destaco  que  se  trata  de  ação  na  qual  se  requer  a 
abstenção  de  desconto  além de restituição do  indébito,  razão pela  qual  as  partes  que 
figuram no polo passivo estão corretas.

Trago a ilação jurisprudências em casos análogos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Ação de Obrigação de 
Não  Fazer  c/c  cobrança  -  Preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad 
causam  do  Estado  da  Paraíba  -  Ente  público  mantenedor  da 
PBPREV  -  Alegação  de  prescrição  -  Relação  jurídica  de  trato 
sucessivo contra a Fazenda Pública - Prazo prescricional qüinqüenal 
- Preliminares rejeitadas -Incidência de contribuição previdenciária 
sobre o terço constitucional de férias - Divergência jurisprudencial - 
STF - Realinhamento da jurisprudência no STJ - Verba indenizatória 
-Impossibilidade  de  incidência  -  Procedência  do  pedido  - 
Provimento  do  recurso  apelatório.  TRIBUTÁRIO  E 
PREVIDENCIÁRIO  -  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA DAS  TURMAS  RECURSAIS  DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS  FEDERAIS  -  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
-TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA 
-  NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO  -ADEQUAÇÃO  DA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 
PRETÓRIO EXCELSO. I.  A Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência  dos  Juizados  Especiais  Federais  firmou 
entendimento, com base em precedentes do Pretória Excelso, de que 
não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 
de férias. 2. A Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência 
da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 
3. Realinhamento da jurisprudência do STJ à posição sedimentada 
no Pretório Excelso de que a contribuição previdenciária não incide 
sobre  o  terço  constitucional  de  férias,  verba  que detém natureza 
indenizatória  e  que não se incorpora  à  remuneração do servidor 
para .fins de aposentadoria. 4. Incidente de uniformização acolhido, 
para manter o entendimento da Turma Nacional de Uniformização 
de  Jurisprudência  dos  Juizados  Especiais  Federais,  nos  termos 
acima explicitados.Pet 7.296/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 10/11/2009 (TJPB - 
Acórdão  do  processo  nº  20020080259365001  -  Órgão  (3ª  Câmara 
Cível) - Relator DES. GENESIO GOMES PEREIRA FILHO - j.  Em 
13/04/2010).

PROCESSO CIVIL. Preliminar de ilegitimidade passiva. Secretário 
de  Administração  Estadual.  Órgão  responsável  pela  inclusão  do 
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beneficio na folha de pagamento do Estado. Rejeição.  - Apesar da 
Lei  Estadual  n°  7.517/03  prever  que  a  responsabilidade  pela 
administração  e  concessão  de  aposentadorias  e  pensões  dos 
servidores  públicos  estaduais  é  da  PBPrev,  a  Secretaria  de 
Administração é o órgão estatal responsável pela implementação 
do beneficio na folha de pagamento do Estado, o que justifica sua 
legitimidade para figurar no pólo passivo da ação mandamental. 
PREVIDENCIÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Pensão  por 
morte. Maioridade Civil. Interrupção do pagamento. Lesão a direito 
liquido e certo. Ocorrência. Benefício devido até a idade de 24 anos, 
enquanto  estudante  universitário.  Concessão  da  ordem.  -  A 
continuidade  da  percepção  do  benefício  justifica-se  pela 
dependência  econômica  que  existia  entre  o  ex-segurado  e  seu 
filho/beneficiário  da  pensão,  somado  ao  fato  deste  ser  estudante 
universitário  e  carecer  de  recursos  financeiros  para  concluir  seus 
estudos. - Como o objetivo primordial da manutenção da pensão é 
permitir que o jovem conclua seus estudos, para que assim possa 
começar  a  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  99920070005148001  - 
Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  DES.  MANOEL  SOARES 
MONTEIRO - j. Em 12/12/2007).

Quanto ao mérito, no que diz respeito ao desconto da contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, embora disponha o art. 214, § 4.º do 
Decreto 3.048/99 que “a remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII, do art. 
7.º da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição”, tendo sido este adicional 
estendido aos funcionários públicos pelo § 3.º do art. 39 da própria Constituição Federal, a 
matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que sobre 
aquela remuneração adicional não há incidência de desconto previdenciário quando se 
trata de funcionário público, conforme julgado que transcrevo:

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
ALEGADA VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE.1. Em se tratando de ação 
rescisória  fundada  em  violação  a  preceito  constitucional,  é 
inaplicável  a  súmula  343/STF  (EResp  687903,  CE,  Ministro  Ari 
Pargendler, DJ de 19/11/09).2. Não há impedimento constitucional ou 
legal  a  que  o  STJ  invoque  a  Constituição  para  decidir  recursos 
especiais. No âmbito desses recursos, o que não cabe é a invocação 
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de matéria constitucional como fundamento para recorrer, mas não 
para contra-arrazoar ou para decidir.3. 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.4.  Ação  rescisória 
improcedente.(AR  3.974/DF,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO 
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/06/2010,  DJe 
18/06/2010).

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO INCIDÊNCIA DA 
CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  DETERMINADAS  GRATIFICAÇÕES 
CABIMENTO  CARÁTER  CONTRAPRESTATIVO  DAS  VERBAS 
EVIDENCIADO  SISTEMA  PREVIDENCIÁRIO  BASEADO  NO 
PRINCÍPIO  DA  SOLIDARIEDADE  TERÇO  DE  FÉRIAS  E 
PARCELAS PERCEBIDAS POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS , 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  SOBRE  TAIS  PARCELAS 
NATUREZA INDENIZATÓRIA JUROS DE MORA PLEITO PARA 
APLICAÇÃO DO ART. 1-F DA LEI N° 9.494/97 NÃO CABIMENTO 
PROVIMENTO  PARCIAL.  É  cabível  a  incidência  de  contribuição 
previdenciária sobre as gratificações percebidas pelo autor, urna vez 
que  restou  evidenciado  o  caráter  contraprestativo,  não  restando 
demonstrada a natureza indenizatória das parcelas. Decorrência do 
princípio  da  solidariedade,  bem  como  da  necessidade  de 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial art. 40, caput, da CF. 
Descabe  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  as 
parcelas  percebidas  a  título  de  terço  de  férias  e  serviços 
extraordinários, haja vista a sua natureza indenizatória. Não há falar, 
no caso em tela, na aplicação do art. 1 °-F da Lei n. 9.494/97, uma vez 
que os juros de mora relativos à restituição de indébito decorrente de 
contribuição  previdenciária  têm  natureza  tributária,  pelo  que  são 
devidos à razão de 1 por cento ao mês, segundo o art. 161, § 1°, do 
CTN.  Precedentes  do  STJ.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020120002361001 -  Órgão (3 CAMARA CIVEL) -  Relator Márcio 
Murilo da Cunha Ramos - j. Em 12/08/2013).
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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA.  ENTE  RESPONSÁVEL  PELO  RECOLHIMENTO  DO 
TRIBUTO  PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  EM  ATIVIDADE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS 
PÁTRIOS. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. - Detém legitimidade 
para figurar no polo passivo da demanda aquele que tem poderes 
para possibilitar o cumprimento do comando debatido nos autos, no 
que se refere à cessação de desconto previdenciário, principalmente 
quando se tratar de servidor em atividade. Precedentes desta Corte. 
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  POLICIAL 
MILITAR.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
DESCONTO.  JURISPRUDÊNCIA  MAJORITÁRIA  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO. 
EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 4°, §10, INCISO, 
VIII,  DA LEI  FEDERAL N°  10.887/2004.  VERBAS  QUE  NÃO  SE 
INCORPORAM  NA INATIVIDADE  DO  SERVIDOR.  JUROS  DE 
MORA.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  1°-  F,  DA  LEI  11.960/2009. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL  DA  AUTARQUIA. 
LEGISLAÇÃO  JÁ  UTILIZADA NA SENTENÇA.  EMPREGO  DA 
SÚMULA  188  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
CONHECIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  VOLUNTÁRIO. 
PROVIMENTO,  EM  PARTE,  DE  AMBAS  AS  IRRESIGNAÇÕES. 
Segundo dispõe o §11, do art. 201 da Constituição Federal, 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 . AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS EXTRAS 
E 0 TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Esta 
Corte  fixou  entendimento  no  sentido  que  somente  as  parcelas 
incorporáveis  ao  salário  do  servidor  sofrem  a  incidência  da 
contribuição  previdenciária.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega 
provimento. Grifo Nosso. - Segundo a previsão constante no art. 4°, 
da  Lei  Federal  n°  10.887/2004,  a  totalidade  da  remuneração  do 
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servidor público servirá de base de contribuição para o regime de 
previdência,  estando  excluídas  deste  cálculo  algumas  vantagens 
como  diárias  para  viagens,  ajuda  de  custo  ou  salário  família. 
Verifica-se que o rol de exclusão é taxativo, não cabendo nenhum 
tipo de elasticidade. Assim, se as benesses tratadas na exordial da 
demanda  não  se  encontrarem  nas  exceções  à  contribuição 
previdência,  deve  haver  a  incidência  fiscal.  (TJPB  -  Acórdão  do 
processo  nº  20020120585928001  -  Órgão  (1  CAMARA 
ESPECIALIZADA  CIVEL)  -  Relator  José  Ricardo  Porto  -  j.  Em 
30/04/20130).

No  caso  dos  militares  estaduais  da  Paraíba,  cujos  proventos  de 
aposentadoria ou reserva não são fixados pela média das contribuições, percebendo eles 
proventos integrais aos da ativa, evidencia-se ainda mais a não incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço de férias.

Não bastasse, o Parágrafo Único do art. 5.º da Lei nº 5.701/93, dispõe 
expressamente que “o adicional  de férias não se incorpora à remuneração do servidor 
militar estadual, quando de sua passagem à inatividade”.

Destarte,  não  merece  reparo  a  decisão  vergastada,  pelo  que  a 
mantenho.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO À REMESSA E 
AO APELO. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                        Relatora 
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