
Processo nº. 0037643-63.2010.815.2001
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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível  e Remessa Oficial nº. 0037643-63.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

1º  Apelante:  Estado  da  Paraíba  representado  por  seu  Procurador 
Augusto Sérgio Santiago de Brito Pereira

2º  Apelante: Paraíba  Previdência  –  PBPREV,  representada  por  sua 
Procuradora  Renata  Franco  Feitosa  Mayer  -   Advs.:  Frederico  Augusto 
Cavalcanti Bernardo e outros.

Apelados: João Batista da Silva e Outros -  Adv.: Ana Cristina de Oliveira

Remetente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital-PB. 

EMENTA: APELAÇÕES  CÍVEIS  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  ILEGALIDADE  DE  DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  E 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE 
FÉRIAS.  GRATIFICAÇÕES.  INDENIZAÇÕES.  OUTRAS 
VANTAGENS.  SUSPENSÃO DE  DESCONTOS  E  RESTITUIÇÃO 
DA CONTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
1ª APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO. 
EDILIDADE AFASTADA DO POLO PASSIVO. JULGAMENTO DO 
RECURSO PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.
2ª  APELAÇÃO  CÍVEL  (PARAÍBA  PREVIDÊNCIA  – 
PBPREV).  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE 
GRATIFICAÇÃO A. 57, VIIL. 57, VIIL POG PM, HABILITAÇÃO 
POLÍCIA MILITAR,  GRATIFICAÇÃO A.  57,  VIIL  EXTR.  PRES. 
CARÁTER  VENCIMENTAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO 
DEVIDO.  ETAPA  DE  ALIMENTAÇÃO  PM.  CARÁTER 
INDENIZATÓRIO.  DESCONTO  INDEVIDO.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NATUREZA  JURÍDICA 
COMPENSATÓRIA  POR  PROPORCIONAR  UM  REFORÇO 
FINANCEIRO  APÓS  UM  ANO  DE  SERVIÇO. DESCONTO 
INDEVIDO. INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  SEGUNDO  APELO  E  DA 
REMESSA OFICIAL. 

- A  garantia  dada,  pela  Constituição  Federal,  ao  trabalhador,  
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extensível ao servidor público, de usufruir o terço constitucional de  
férias, não tem natureza jurídica salarial, mas sim compensatória por  
proporcionar um reforço financeiro após um ano de serviço. Assim,  
não poderia haver descontos previdenciários incidentes sobre o terço  
constitucional  de  férias.  Precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  
nesse sentido.
-  Não  poderia  a  PBPREV  deixar  de  recolher  a  contribuição  
previdenciária  sobre  serviços  extraordinários;  parcelas  
remuneratórias pagas em função do local de trabalho; e, vantagens  
pessoais que  possuam  natureza  vencimental,  haja  vista  que  a  
Constituição  Federal  determinar  que  a  contribuição  previdenciária 
deve incidir sobre os “ganhos habituais” do servidor, que se configure  
remuneração,  por  que  esses  “ganhos  habituais”  (gratificações  e  
adicionais)  estarão  incorporados  aos  vencimentos  para  efeito  de  
contribuição  previdenciária  e  terão  a  respectiva  “repercussão  em 
benefícios”. (Art. 40, § 3º, e art. 201, § 11, todos da  Constituição 
Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar seguimento ao apelo do Estado e dar provimento parcial ao recurso 
da PBPrev, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de  Remessa Oficial e  Apelações Cíveis, 
interpostas pelo Estado da Paraíba-PB (fls. 119/132) e pela PBPREV – 
Paraíba  Previdência  (fls.  135/148), ambas  hostilizando  a  sentença 
oriunda  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  (fls. 
111/116)  que  nos  autos  de  Ação  Declaratória  de  Ilegalidade  de 
Desconto Previdenciário c/c Obrigação de Não Fazer e Repetição 
do  Indébito, julgou parcialmente  procedente  o  pedido  inicial  para 
declarar  indevidos  e,  via  de  consequência,  inexigíveis  os  descontos 
previdenciários incidentes às verbas que não integrarão os proventos da 
aposentadoria  dos  Autores,  quais  sejam:  1/3  constitucional  de  férias, 
Gratificação  A.  57,  VIIL.  57,  VIIL  POG  PM,  HABILITAÇÃO  POLÍCIA 
MILITAR, Gratificação A. 57, VIIL EXTR. PRES; ETAPA DE ALIMENTAÇÃO 
PM.

Desta  feita,  o  Juízo  a  quo,  ao  excluir  o  Estado  da 
Paraíba  do  polo  passivo  da  lide,  considerando-o  ilegítimo  para  tanto, 
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condenou a também promovida, PBPREV Previdência, a restituir os valores 
descontados a estes títulos, no período compreendido dentro dos cincos 
anos anteriores à propositura da Ação, observada a prescrição quinquenal, 
devendo  incidir  atualização  monetária  uma  única  vez  até  o  efetivo 
pagamento, pelos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança. Tais 
valores  deverão  ser  apurados  em  liquidação  de  sentença  por  cálculo 
aritmético. 

Por  fim,  condenou  os  vencidos  ao  pagamento  dos 
honorários advocatícios, com arrimo nos §3º e 4º do artigo 20 do CPC, 
fixou o percentual de 20% (vinte por cento) do valor apurado na execução 
do julgado.

Inconformado,  recorreu  o Estado  da  Paraíba,  1º 
Apelante (fls. 119/132), pugnando pela reforma da sentença vergastada, 
para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e 
a improcedência do pleito.

Também  insatisfeita  com  a  sentença,  recorreu  a 
Paraíba Previdência – PBPREV, 2ª Apelante (fls. 135/148), pugnando 
pela  reforma  da  sentença  e  reversão  dos  honorários  sucumbenciais, 
argumentando que a Previdência é regida pelo caráter contributivo e pelo 
princípio  da solidariedade,  e  que,  ao servidor  que se aposentar,  serão 
devidos  proventos  com base na  média  aritmética  simples  das  maiores 
remunerações, utilizando-se por base as contribuições do servidor, o que 
ocasionará  vantagens  quando  da  feitura  dos  cálculos  do  valor  de 
benefícios.

Aduziu  ainda  que,  o  legislador  não  deixou  dúvidas 
quanto à natureza evidentemente remuneratória do pagamento relativo às 
verbas  citadas,  sendo portanto  vantagens  que integram o  conceito  de 
remuneração do servidor público, pagas em caráter habitual, logo devem 
sofrer descontos previdenciários.

Verberou  também que,  a  Lei  nº  12.668/2012  trouxe 
inovações  ao  ordenamento  jurídico  ao  excluir  a  obrigatoriedade  do 
recolhimento de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 
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férias e que o Estado da Paraíba deixou de recolher a devida contribuição 
previdenciária no exercício de 2010 (fls. 150). Desta feita, mencionou que 
os Autores não faziam jus à devolução das quantias recolhidas no período 
anterior a 2010, tendo em vista o respaldo legal que legitimou a atuação 
desta autarquia.

Ao  final,  requereu  o  provimento  do  apelo,  a  fim  de 
reformar a sentença vergastada, considerando a legalidade dos descontos 
incidentes sobre as verbas remuneratórias nos títulos referenciados como 
também pleiteou a inversão do ônus da sucumbência.

Os Autores, ora Apelados, apresentaram contrarrazões 
recursais  (fls.  153/168)  pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso 
interposto pela PBPREV, a fim de manter a decisão prolatada pelo Juízo a 
quo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer sobre o mérito (fls. 176/177).

É o relatório.

VOTO

1ª APELAÇÃO: ESTADO DA PARAÍBA

Compulsando os  autos,  verificou-se que o  Estado  da 
Paraíba foi excluído da lide pelo Juízo a quo, na sentença vergastada, sob 
o fundamento de ilegitimidade passiva.

Vejamos a transcrição da decisão prolatada pelo Juízo a 
quo, às fls. 112 dos autos: 

“Da ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e 
da PBPREV:

O Estado da Paraíba deve ser excluído da relação 
processual, haja vista que, segundo o artigo 3º da  
Lei  nº  7.517/2003,  a  gerência  do  Sistema 
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Previdenciário  do  Estado  da  Paraíba  é  da  
competência  da  PBPREV,  sendo,  via  de 
consequência,  de  sua  incumbência  a  
responsabilidade pelo desconto efetivado a título  
de contribuição previdenciária:
Artigo 3º – Compete à PBPREV gerir o Sistema de 
Previdência  Social  dos  Servidores  do  Estado  da 
Paraíba, com o objetivo exclusivo de administrar e  
de conceder aposentadorias e pensões na forma 
prevista em lei...

Desta forma, verifica-se a ilegitimidade passiva do 
Estado da Paraíba-PB, devendo este ser excluído 
da  lide.  Em  contrapartida,  reconheço  a 
legitimidade da PBPREV para ocupar o polo passivo 
da demanda.”

Assim, a análise do recurso interposto pela  Edilidade 
restou prejudicado, devendo portanto ter seu seguimento negado.

Como bem estabelece o art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil,  o relator terá a faculdade de, monocraticamente,  negar 
seguimento a recurso manifestamente prejudicado, como vislumbramos 
ser o presente caso diante dos argumentos já expendidos.

2ª APELAÇÃO: PBPREV PARAÍBA PREVIDÊNCIA

Assim,  passemos  a  análise  da  matéria  de  mérito 
presente  na irresignação apresentada pela  PBPREV Previdência,  motivo 
pela qual passo a analisá-la em conjunto a Remessa Oficial.

Percebe-se  que  a  pretensão  da  PBPREV  é  que  seja 
declarada a legalidade da exação previdenciária sobre todos os acréscimos 
indicados na inicial pelos demandantes, por supostamente, ter essa verba 
natureza remuneratória. Desta forma, passemos à análise de cada verba 
questionada.
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Inicialmente,  é  sabido  que,  as  contribuições  sociais 
foram  previstas  pelo  capítulo  “Do  Sistema  Tributário  Nacional”  da 
Constituição Federal em seu art. 149, tendo o § 1º deste artigo instituindo 
que:

“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,  [...]”  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº. 41, 19/12/2003). 

Registre-se,  portanto  que,  a  natureza  tributária  das 
contribuições  previdenciárias  é  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal:

PRESCRIÇÃO  E  DECADÊNCIA  TRIBUTÁRIAS.  
MATÉRIAS  RESERVADAS A  LEI  COMPLEMENTAR.  
DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.  
NATUREZA  TRIBUTÁRIA  DAS 
CONTRIBUIÇÕES  PARA  A  SEGURIDADE 
SOCIAL.  INCONSTITUCIONALIDADE  DOS  ARTS. 
45  E  46  DA  LEI  8.212/91  E  DO  PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART.  5º  DO DECRETO-LEI  1.569/77.  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  NÃO  PROVIDO. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  […]  III.  NATUREZA 
TRIBUTÁRIA  DAS  CONTRIBUIÇÕES.  As 
contribuições,  inclusive  as  previdenciárias, 
têm natureza  tributária  e  se  submetem ao 
regime  jurídico-tributário  previsto  na 
Constituição. Interpretação do art. 149 da CF 
de  1988. Precedentes.  [...](RE  556664,  
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,  
julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL -  
MÉRITO DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-
11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886).

Assim, diante da natureza tributária das contribuições 
previdenciárias, estas se submetem ao conceito de tributo inscrito no art. 
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3º do Código Tributário Nacional (Lei nº. 5.172/1966), pelo qual:

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,  
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,  
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em  lei  e  cobrada  mediante  atividade 
administrativa plenamente vinculada”.

Destaca-se  a  parte  final  do  art.  3º  do  CTN,  para 
corroborar  a  obrigatoriedade  da  Administração  Pública  Estadual  em 
instituir e cobrar as contribuições previdenciárias de seus servidores. 

Sendo  uma  atividade  “plenamente  vinculada”,  só 
deixará  de  atuar  diante  de  uma  dispensa  legal  de  um tributo  devido 
(isenção  tributária),  que  afaste  a  incidência  da  contribuição  de 
determinada parcela. Ademais, o artigo 111, inciso II do Código Tributário 
Nacional disciplina o seguinte:

“Interpreta-se literalmente a legislação tributária  
que disponha sobre isenção”.

Diante  disto,  não  se  pode  conceder  interpretação 
extensiva  ou  analógica  para  estender  isenções  legais  a  hipóteses  não 
previstas.

Sendo assim, inicialmente, quanto à incidência sobre o 
terço constitucional de férias, não obstante a existência de celeuma na 
doutrina  e  na  jurisprudência  acerca  dessa  questão,  nos  acostamos  ao 
entendimento em relação à não incidência de descontos previdenciários 
sobre o terço constitucional.

Por  entender  que,  a  garantia  dada  pela  Constituição 
Federal ao trabalhador, extensível ao servidor público, de usufruir o terço 
constitucional de férias, não tem natureza jurídica salarial, mas sim possui 
natureza compensatória, por proporcionar um reforço financeiro após um 
ano de serviço.

Assim,  não  poderia  haver  descontos  previdenciários 
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incidentes sobre o terço constitucional de férias. Neste sentido, já decidiu 
o Supremo Tribunal Federal:

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)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL 
INCIDENTE  SOBRE  O  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
IMPOSSIBILIDADE. Somente  as  parcelas 
incorporáveis ao salário do servidor sofrem a 
incidência  da  contribuição  previdenciária. 
Agravo regimental a que se nega provimento. AI-
AgR  603537  /  DF  -  DISTRITO  FEDERAL.  
AG.REG.NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
Relator(a):  Min.  EROS  GRAU.  Julgamento: 
27/02/2007.  Órgão  Julgador:  Segunda  Turma.  
Publicação: DJ 30-03-2007 PP-00092.

Tais decisões, como pode-se verificar, são anteriores à 
alteração  legislativa  mencionada,  razão  pela  qual  entende-se  que  o 
legislador  quis  apenas  pacificar  um  entendimento  já  consolidado  por 
nossos Tribunais pátrios, não havendo alteração do regime jurídico relativo 
à impossibilidade de desconto previdenciário sobre o terço de férias. 

Sendo assim, não se pode interpretar que somente a 
partir de julho de 2012 é que o desconto previdenciário sobre tal parcela 
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foi vedado, uma vez que sempre fora proibido o referido desconto por ser 
uma parcela indenizatória e, como tal, não sujeita à descontos.

Ademais,  a  Primeira  Seção  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 956.289/RS, realinhou sua 
jurisprudência ao posicionamento supra, adotando o entendimento de que 
a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de 
férias. Eis o teor do referido julgado:

TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA 
JURÍDICA. NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. 
ADEQUAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  AO 
ENTENDIMENTO  FIRMADO  NO  PRETÓRIO 
EXCELSO. 1. A Primeira Seção do STJ considera  
legítima  a  incidência  da  contribuição 
previdenciária  sobre  o  terço  constitucional  de  
férias.  Precedentes.  2.  Entendimento  diverso  foi  
firmado  pelo  STF,  a  partir  da  compreensão  da 
natureza jurídica do terço constitucional de férias,  
considerado  como  verba  compensatória  e  não 
incorporável à remuneração do servidor para fins  
de  aposentadoria.  3.  Realinhamento  da 
jurisprudência  do  STJ,  adequando-se  à  posição  
sedimentada no Pretório Excelso. 4. Embargos de 
divergência  providos.”  (STJ,  EREsp  956289/RS,  
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 10.11.2009). 

Registre-se,  por  oportuno,  que  a  Lei  Estadual  nº. 
7.517, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a organização do 
Sistema  Previdenciário  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  da  Paraíba, 
estipula  que  as  contribuições  previdenciárias  serão  descontadas  da 
remuneração mensal dos servidores, deixando de enumerar isenções.

Contudo, há as isenções da contribuição previdenciária 
previstas no § 1º do art. 4° da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004, 
nestes termos:
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Art.  4o A  contribuição social  do  servidor  público 
ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas 
suas autarquias e fundações, para a manutenção  
do  respectivo  regime  próprio  de  previdência  
social,  será de 11% (onze por  cento),  incidente  
sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 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:
I - as diárias para viagens;
II - a ajuda de custo em razão de mudança de  
sede;
III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família;
V - o auxílio-alimentação;
VI - o auxílio-creche; 
VII  -  as  parcelas  remuneratórias  pagas  em 
decorrência de local de trabalho; 
VIII - a parcela percebida em decorrência do 
exercício de cargo em comissão ou de função 
de confiança; e
IX - o abono de permanência de que tratam o  § 
19 do art. 40 da Constituição Federal, o  § 5  o   do   
art.  2  o   e  o  §  1  o   do  art.  3  o   da  Emenda   
Constitucional n  o   41, de 19 de dezembro de 2003  .

Ressalte-se  que,  a Lei  nº.  10.887  é  norma legal  de 
caráter nacional, pois é decorrente da competência da União em legislar 
sobre normas gerais sobre previdência social (art. 24, XII e § 1º, da CF), 
sendo de observância obrigatória para os Entes Federativos.

Percebe-se que há previsão de isenção a gratificações 
por “parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão  
ou de função de confiança”. Assim, portanto, não deve haver contribuição 
previdenciária sobre essas parcelas.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2%C2%A75
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Quanto às gratificações A. 57, VIIL. 57, VIIL POG PM, 
Habilitação Polícia Militar, Gratificação A. 57, VIIL EXTR. PRES, entendo 
que tais verbas não podem deixar de sofrer a incidência da contribuição 
previdenciária, tendo em vista que possuem caráter remuneratório, são 
habituais e nem há previsão legal e jurisprudencial quanto a existência de 
isenção sobre elas.

 
Vale frisar, que ambas integrarão a base de cálculo para 

fins de aposentadoria, mesmo que deixem de percebê-la no futuro.

Sendo assim, não poderia a PBPREV deixar de recolher 
a contribuição previdenciária sobre  gratificações que possuam natureza 
vencimental,  haja  vista  que  a  Constituição  Federal  determina  que  a 
contribuição previdenciária  deve incidir  sobre os  “ganhos habituais”  do 
servidor, que se configure remuneração, por que esses “ganhos habituais” 
(gratificações  e  adicionais)  estarão  incorporados  aos  vencimentos  para 
efeito de contribuição previdenciária e terão a respectiva “repercussão em 
benefícios”.  (Art.  40,  §  3º,  e  art.  201,  §  11,  todos  da  Constituição 
Federal).

Contudo,  sobre  tais  verbas,  faz-se  necessária  uma 
ressalva  apenas  quanto  à  relativa  ao  auxílio  alimentação  (Etapa 
Alimentação PM), visto que a mesma tem clara natureza indenizatória, 
nos termos das decisões do STF e do STJ. Vejamos:

Auxílio-alimentação.  -  Esta  Corte  tem 
entendido que o direito ao vale-alimentação 
ou  auxílio-alimentação  não  se  estende  aos 
inativos  por  força do §  4º do artigo 40 da  
Constituição Federal, porquanto se trata, em 
verdade, de verba indenizatória destinada a  
cobrir  os  custos  de  refeição  devida 
exclusivamente ao servidor que se encontrar 
no  exercício  de  suas  funções,  não  se 
incorporando  à  remuneração  nem  aos 
proventos  de  aposentadoria (assim,  a  título 
exemplificativo,  nos  RREE  220.713,  220.048,  
228.083, 237.362 e 227 .036). Dessa orientação  
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divergiu  o  acórdão  recorrido.  Recurso  
extraordinário  conhecido  e  provido.  (STF,  RE 
332445,  Relator(a):  Min.  MOREIRA  ALVES,  Primeira  
Turma,  julgado  em 16/04/2002,  DJ  24-05-2002  PP-

00067 EMENT VOL-02070-05 PP-01007).

ADMINISTRATIVO.  REAJUSTE  DO   AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. LEI Nº 9.527/97. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  
consolidou o entendimento de que a partir da Lei  
nº 9.517, de 1997 o valor do auxílio-alimentação  
deixou de ter correspondência com o valor de uma 
refeição por dia de trabalho.

2.  Embora  tenha  natureza  indenizatória,  o 
auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as  
despesas  com  alimentação  feita 
presumidamente  fora  da  residência  do 
servidor.  A ratio  legis  foi  de estabelecer  verba  
tendente  a  auxiliar  e  não  custear  totalmente  o  
dispêndio com a alimentação. Agravo regimental  
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1381503/SC, Rel.  
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013).

Nesta  senda,  deve  ser  dado  provimento  parcial  ao 
segundo Apelo, uma vez que deve ser suspenso o desconto previdenciário 
sobre o auxílio alimentação e sobre o terço de férias, com a consequente 
restituição  dos  valores  indevidamente  descontados  nos  cinco  anos 
anteriores ao ajuizamento da demanda.

Por  fim,  no  que  diz  respeito  aos  honorários 
advocatícios, entendemos que também assiste razão ao Apelante. Sobre o 
tema, o artigo 21, parágrafo único do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e  
vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente  
distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  
honorários e as despesas.
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Parágrafo  único.  Se  um  litigante  decair  de 
parte mínima do pedido, o outro responderá,  
por inteiro, pelas despesas e honorários.

Desta feita, os Autores desta ação apontaram diversas 
verbas que estariam sofrendo descontos previdenciários indevidos, para 
que fossem devidamente restituídos. 

Todavia, o êxito obtido pelos mesmos foi mínimo, razão 
pela qual há que se inverter o ônus da  sucumbência, devendo os Autores, 
portanto,  responderem  por  inteiro  pelas  despesas  e  honorários 
advocatícios, tendo em vista que a PBPREV decaiu de parte mínima do seu 
pedido.

Isto  posto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRIMEIRO 
RECURSO  APELATÓRIO,  que  restou  prejudicado  tem  em  vista a 
exclusão  do  Estado  da  Paraíba  do  polo  passivo  da  lide  devido  a  sua 
ilegitimidade.

Além  disso, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
SEGUNDO  RECURSO  APELATÓRIO,  a fim  de  inverter  o  ônus  da 
sucumbência,  para  que  os  Autores  respondam pelas  despesas  e  pelos 
honorários advocatícios, com fulcro no artigo 21, parágrafo único do CPC, 
observando os benefícios da gratuidade judiciária que os mesmo fazem 
jus.

E, por fim, DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA 
OFICIAL,  a fim de suspender os descontos previdenciários a título de 
terço de férias e de Etapa Alimentação PM, para que haja a restituição dos 
valores  indevidamente  descontados  dos  Autores  dentro  dos  cinco anos 
anteriores ao ajuizamento desta demanda.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de janeiro de 2015.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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