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ORIGEM        :  4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR    : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 APELANTE  :  Tersio Douglas Fernandes de Assis
ADVOGADO   : Ricardo Nascimento Fernandes
02 APELANTE  : PBPREV- Paraíba Previdência
ADVOGADO    : Daniel Guedes de Araújo
APELADOS      : Os mesmos

PROCESSO  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO –
Reexame  necessário  e Apelação  cível   –
Ação Ordinária –  Contribuição Previdenciária
–  Descontos indevidos –  Terço de férias,
serviços  extraordinários  , Gratificações  e
vantagem  pessoal  estabelecida  pelo  art.
154 da LC 39/85 –  Sentença parcialmente
procedente –  Irresignação  –   Pedido
genérico  em  relação  às  “demais
gratificações” – Emenda  à  inicial –
Impossibilidade –  Terço  de  férias  –
Descontos indevidos  –  Décimo terceiro  –
Aplicação  da  Súmula  688  do  STJ  –
Vantagens pessoais  –  Não comprovação
–  Honorários advocatícios  –  Fixação em
patamar  adequado  –  Juros  de  mora  de
acordo com o art. 1º F da Lei 9.494/97  –
Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento ao reexame necessário  e
aos apelos. 

– A jurisprudência do STJ e STF é pacífica
em  afirmar  a  natureza  indenizatória  do
terço de férias, sendo indevida a incidência
de  desconto  previdenciário  sobre  essa
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parcela.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de remessa oficial e apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negou-se
provimento  ao  reexame necessário  e  aos apelos,  nos  termos  do  voto  do
relator, conforme certidão de julgamento às fls. 155.

R E L AT Ó R I O

Trata-se  de Recurso  Oficial  e  Apelações
Cíveis interpostas por  TERSIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS e pela
PBPREV, respectivamente, hostilizando a sentença de fls. 87/92, proveniente
da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
“ação  de  repetição  de  indébito  c/c  obrigação  de  não  fazer  c/c  pedido  de
antecipação dos efietos da tutela”,  ajuizada pelo 1º apelante contra o 2º e
ESTADO DA PARAÌBA.

O magistrado singular  julgou parcialmente
procedente o pedido autoral, determinando que o promovido deixe de efetuar
o desconto previdenciário sobre o terço constitucional de férias, restituindo ao
autor  as  quantias  indevidamente  descontadas  com  a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre tais valores, do período não prescrito.

Inconformado,  o autor interpôs recurso (fls.
94/98), repetindo a tese inserta na inicial.

A PBPREV  também  apresentou recurso
apelatório às fls. 102/107.

Devidamente  intimados,  o  autor  e  o
ESTADO  DA  PARAÍBA apresentaram  contrarrazões  às  fls.  112/125  e
126/132, respectivamente.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fl.
137/140, opinou prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.
 
V O T O

Inicialmente, observa-se  que o autor pediu
na peça inaugural  a suspensão e restituição de contribuição previdenciária
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sobre  terço  de  férias,  serviços  extraordinários  e  gratificações  e  vantagem
pessoal estabelecida pelo art. 154 da LC 39/85.

Na sentença o juízo primevo  (fls.  87/92),
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando indevida a
incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o terço de férias.

No tocante ao pedido das gratificações, o
juízo de primeiro grau entendeu que o autor deixou de delimitá-las, fato que
deixou impreciso seu pedido.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico
que  realmente  o autor/apelante  formulou  pedido  bastante  genérico,
contrariando,  desta  forma,  o  art.  286  do  CPC que  estabelece  a  regra  de
pedido certo  e  determinado.   É que,  em sua petição inicial,  o autor  pede
apenas  a  procedência  do  pedido  para  declarar  inexigível  o  desconto
previdenciário  sobre  todas  as  demais  gratificações, sem  discriminar  quais
verbas salariais estariam sofrendo descontos previdenciários indevidos.

É  sabido  que  a inexistência  de  causa  de
pedir  faz  com  que  não  se  possa  averiguar  se  houve  violação  do  direito
material da autora, impossibilitado o judicante de proferir qualquer valoração
em torno do caso, ante a falta de delimitação da demanda em comento.

Conforme  disposto  nos  artigos  286  e  art.
460 do  CPC,  a  parte  requerente  deve sempre  formular  pretensão clara  e
objetiva, vez que são os pedidos que fixam os limites da lide, o que não se
verifica  no  caso  em  tela,  onde  o autor/apelante  formulou  em  sua  inicial
pedidos genéricos, em descompasso com o permissivo dos incisos do artigo
286 do CPC: 

Art.  286 -  O pedido deve ser  certo ou determinado.  É
lícito,  porém,  formular  pedido  genérico:  I  -  nas  ações
universais, se não puder o autor individuar na petição os
bens  demandados;  II  -  quando  não  for  possível
determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato
ou do fato ilícito; III - quando a determinação do valor
da condenação depender de ato que deva ser praticado
pelo réu. 

Neste ponto, FREDIE DIDDIER leciona:
 
"A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno
de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido; são
defeitos  que  não  apenas  dificultam,  mas  impedem  o
julgamento do mérito da causa. 
(...)  Sem pedido ou causa de pedir,  será impossível  ao
magistrado  saber  os  limites  da  demanda  e,  por
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conseqüência,  os  limites  da  sua  atuação.  É  o  caso  de
inépcia mais flagrante."1

Não  se  pode  admitir  que  a  parte
promovente  deseje  discutir  descontos  indevidos  de  contribuição
previdenciária sem relacionar quais verbas sofrera os referidos descontos. 

Imperioso  destacar  que  só  caberia  a
determinação de  emenda à  inicial  (art.  284,  CPC) se a parte  não tivesse
especificado nenhum dos pedidos, já que, nessa hipótese, a exordial seria
inepta, tornando-se impossível o seu recebimento.

No caso vertente  parte do pedido continha
a  especificação  exigida  no  art.  282,  IV,  CPC,  tanto  que  está  havendo
apreciação  de  mérito  acerca  do  pleito  de  suspensão  do  desconto
previdenciário incidente sobre o terço de férias, décimo terceiro e a vantagem
pessoal do art. 154 da LC 39/85. Somente aquele ponto da pretensão ficou
genérico,  ao  se  falar  em  "demais  gratificações"  sem  se  especificar  quais
seriam essas "demais". 

Nesse sentido, destaco  precedentes deste
Tribunal:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AUTOR  DA  DEMANDA.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÕES.  PEDIDO  GENÉRICO.  NÃO
ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE E QUANTIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  O pedido genérico
de  reconhecimento  indevido  de  contribuição
previdenciária sobre as "demais gratificações" peca por
não  delimitar  a  quantidade  e  a  qualidade  do  pedido,
infringindo  a  regra  do  art.  286,  do  CPC.  Falta  ao
pedido, portanto, a definição da qualidade ou quantidade
de gratificações que não estariam sujeitas ao desconto
previdenciário,  sendo  impossível  ao  julgador  se
substituir à parte, indicando sobre quais rubricas recai a
irresignação  daquela." (APELAÇÃO  CíVEL  N.
200.2010.036204-1/001, 4' Câmara Cível do TJPB, Rel.:
Des. João Alves da Silva, pub. 13/09/2011)”.(Destaquei).

E:

 "APELAÇÃO  CÍVEL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
MILITAR.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁR1A
SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E DEMAIS VERBAS DE
NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  PEDIDO  INCERTO.
CAUSA  DE  PEDIR  AUSENTE.  IMPOSSIBILIDADE
DE  EMENDA  À  PETIÇÃO  INICIAL.
DESPROVIMENTO  -  1.  Segundo  a  jurisprudência  do
STF,  incide  a  contribuição  previdenciária  sobre  as

1 DIDIER JR., Fredie, in Curso de processo civil, Vol. 1, ED. JusPODIVM, 2007, pág. 381.

4



Reexame necessário e Apelação Cível Nº 0006628-42.2011.815.2001

parcelas  remuneratórias  susceptíveis  de  incorporação
aos  provimentos  d  aposentadoria  do  servidor  público.
2.Cumpre  ao  autor,  porém,  identificar  cada  uma  das
verbas estipendiáras J sobre as quais recaiu o indevido
desconto  previdenciário  dos  autores  o  respectivo
fundamento,  não  podendo  apenas  a  elas  referir-se
laconicame te. ,k Cumulação de pedidos, em que apenas
parte deles é certo (terço de férias) e parte não (demais
gratificações)."  (Apelação  Cível  n°  200.2010.036200-
9/001, 3 3 Câmara Cível do TJPB, Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos, pub. 26/08/2011)”. (Grifei).

Portanto,  mantenho  a  decisão  do  juízo
primevo nesse ponto.

No tocante às férias,  já  está  sedimentado
no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que não incide a
contribuição previdenciária sobre as parcelas de terço constitucional de férias
e sobre as parcelas indenizatórias ou que não se incorporam à remuneração
do servidor. 

Pelo sistema contributivo, os proventos da
aposentadoria  são  calculados  pela  média  das  contribuições  efetivamente
realizadas no período determinado por lei, vinculados a um valor referência,
que é composto das parcelas incorporáveis, entre as quais não se incluem o
1/3 de férias, as horas extras e outras verbas expressamente relacionadas na
legislação de regência.

No  que  se  refere  ao  1/3  de  férias,  o
entendimento que se extrai da orientação emanada de julgados do Supremo
Tribunal Federal é no mesmo sentido da decisão recorrida, como se observa,
“verbis”:

"TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDEN-
CIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO CONSTITU-
CIONAL 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):
MM.  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  1  1-09-  2009  EMENT
VOL-02373-04 PP-00753)” (Grifei). 

No mesmo tom, aponta a jurisprudência do
STJ, como se constata:

"PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO

5



Reexame necessário e Apelação Cível Nº 0006628-42.2011.815.2001

CONSTITUCIONAL DE FERIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CARACTERIZADA.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONA-
MENTO  PARA  FINS  DE  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1.
O Recurso Especial foi provido com o fim de excluir a
incidência  de contribuição previdenciária  sobre o terço
constitucional  de  férias  pago  a  servidores  públicos.
Todavia,  o  caso  dos  autos  refere-se  à  exação  sobre
salários  pagos  a  trabalhadores  privados.  Constatado  o
erro  material.  2.  Não  incide  contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
por  constituir  verba  que  detém  natureza
indenizatória.  Precedentes  desta  Segunda  Turma.
(…)"  (EDcl  no  AgRg  no  REsp  1210517/RS,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05,05/2011, DJe 11/05/2011)  (Destaquei).

E ainda:

"TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁ  RIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  AGRAVO
NÃO  PROVIDO.  1.  A Primeira  Seção  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  acolheu  o  posicionamento  do
Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  matéria,  no
sentido de que o adicional de 1/3 de férias e o terço
constitucional  caracterizam-se  como  verba
indenizatória,  sobre  a  qual  não  pode  incidir
contribuição  para  a  previdência  social.  De  igual
forma,  a  incidência  da  contribuição  previdenciária
sobre os 15 primeiros dias do pagamento de auxílio-
doença não deve prosperar. 2. Agravo regimental não
provido."(AgRg  no  REsp  1204899/CE,  Rel.  Ministro
ALDO ESTEVES LIMA,PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/08/2 , DJe /08/2011).( Negritei).

Desta  feita,  considerando  que  o  1/3  de
férias é verba que possui  nítido caráter indenizatório,  conclui-se,  de forma
induvidosa, que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre referido
adicional  constitucional,  sendo  imperiosa  a  suspensão  do  desconto  e
devolução do valor que tiver sido cobrado indevidamente.

Com relação aos descontos previdenciários
sobre  o  décimo  terceiro  salário,  o  Supremo  Tribunal  Federal  sumulou  o
entendimento de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal parcela, motivo pelo qual o juiz “a quo”  não acolheu o pedido de
restituição dos referidos descontos.Veja-se redação do verbete sumular:
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“ Súmula 688-  É legítima a incidência de contribuição
previdenciária sobre o 13º salário.”

No  que  pertine  às  vantagens  pessoais,
como bem pontuou o juízo “a quo”, o autor não comprovou desconto incidente
sobre tal parcela.

No  que  toca  aos  honorários  advocatícios
observa-se que  o juiz de  primeiro  grau  condenou  os  promovidos  ao
pagamento de honorários advocatícios, tendo sido estes fixados no importe
de 15% (quinze  por cento) do valor  apurado a ser apurado em liquidação.
Todavia,  considerando as  peculiaridades  que  circundam  o  caso  em  tela,
entendo que o valor estipulado se revela adequado. 

Por derradeiro, os juros de mora fixados na
sentença  está  em  consonância  com  o  art.  1  ºF  da  Lei  9.494/97,  não
merecendo reforma.

D I S P O S I T I V O 

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
reexame  necessário  e  aos  apelos  do  autor  e  da  PBPREV,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,.  Participaram  do
julgamento,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos,  Relator,  o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com  jurisdição  plena,  em  substituição  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima
Senhora Doutora Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 07 de abril
de 2015.           

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
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Relator
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