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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.  POLICIAL 
CIVIL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. TERÇO  DE 
FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCONTO. 
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.   NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AOS RECUSOS. 

“EMENTA:  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.1

V I S T O S.

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer 

com Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por José Guimarães Almeida em face 

do Estado da Paraíba e da Pbprev –  Paraíba  Previdência,  afirmando,  em  síntese, 

que  não deve haver descontos previdenciários sobre verbas que não integrarão os seus 

proventos de aposentadoria.  Por essa razão, pugna pela suspensão e devolução das 

parcelas  que  foram descontadas  sobre:  terço  de  férias,  representação  de  comissão,  

gratificação do art. 57, VII da Lei Complementar nº 58/2003,  adicional  de  representação

1STF – 1ª Turma - AI 712880 AgR – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski - J: 26/05/2009.
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art. 6º, da L 8558/08, risco de vida, plantão extra GPC MP 148/10 e cargo em comissão  

proporcional.   

Após  o  regular  trâmite  processual,  o  Magistrado  de  primeira  instância 

prolatou sentença,  às fls.  83/85,  acolhendo,  inicialmente,  a  preliminar  de ilegitimidade 

passiva do Estado. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente a ação,  determinando 

que a PBPREV restitua ao autor as quantias indevidamente descontadas sobre o terço de 

férias,  referentes  ao quinquênio  anterior  à  data  do  ajuizamento  da  lide,  excluídos  os 

exercícios de 2010 em diante, devidamente atualizados pela TR e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, a serem apurados em fase de 

execução. 

Ademais, quanto aos honorários, reputo-os recíproca e proporcionalmente 

distribuídos e compensados e determinou a remessa dos autos a esta Corte, por força do 

duplo grau de jurisdição. 

Irresignada, a autarquia apelou, às fls.86/90,  arguindo que desde 2010 o 

desconto previdenciário sobre o terço de férias não mais ocorre, não fazendo sentido o 

pedido de abstenção das deduções. 

Outrossim, pede que sejam os juros aplicados segundo o art.  1º-F da Lei 

9494/97, a contar a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme a súmula nº  

188 do STJ. 

Ante o exposto, pugna pelo reforma da decisão combatida,  declarando o 

exercício financeiro de 2009 o limite de restituição dos valores descontados sobre o terço 

de férias.

Contrarrazões ofertadas às fls. 94/103, conforme certidão de fls. 94 verso. 

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  emitiu  cota  sem 

pronunciamento meritório, apenas pugnando pelo prosseguimento do feito (fls. 110/112). 

É o relatório.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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DECIDO
       
A  demanda  versa  sobre  pedido  de  suspensão  e  repetição  de  indébito 

referente  às  contribuições  previdenciárias  sobre  vantagens  salariais  recebidas  pelo 

promovente, sob o argumento de que as mesmas não integrarão os seus proventos, por 

ocasião de aposentação.

A  questão  a  ser  dirimida  é  a  legalidade  ou  não  dos  descontos 
tributários no vencimento do autor da verba sobre a qual a PBPREV foi condenada, 
qual seja, apenas o adicional de férias. 

Pois bem. O art. 201, da Constituição Federal, em seu § 11, disciplina, de 

modo  geral,  a  forma  de  incidência  da  contribuição  responsável  pela  continuação  do 

regime de previdência, destacando, em suma, que os ganhos habituais incorporados ou 

incorporáveis ao salário servirão de base de cálculo para fins de ocorrência da exação 

tributária, repercutindo, consequentemente, nos benefícios ofertados pela previdência.

Com relação ao terço constitucional, a jurisprudência posiciona-se no sentido 

de que se trata de parcela de natureza transitória e eventual. Assim, concebe-se que o 

servidor não irá recebê-la quando de sua aposentadoria, não podendo sofrer os aludidos 

descontos, em respeito aos preceitos da contributividade e solidariedade.

Nesse sentido, trago à baila recentes arestos desta Corte de Justiça e do 

Colendo STJ:

AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  ILEGALIDADE  DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  0  TERÇO  DE  
FÉRIAS,  HORAS  EXTRAS,  ADICIONAL  NOTURNO,  
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDAPROCEDÊNCIA PARCIAL  
IRRESIGNAÇÃO  APELAÇÃO  DO  IPSEM  ALEGAÇÃO  DE 
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO 
VALORES  INDEVIDAMENTE  RETIDOS  ARGUMENTO 
INFUNDADO  CONTRIBUIÇÕES  RECOLHIDAS  QUE  SÃO 
DESTINADAS AO APELANTE DESPROVIMENTO. Reconhecida  
a incidência indevida sobre parcela remuneratória percebida por  

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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servidor municipal,  deve a entidade autárquica, destinatária dos  
valores  arrecadados,  providenciar  a  sua devolução.  REMESSA 
OFICIAL  E  RECURSO  ADESIVO  RECONHECIMENTO  DA 
IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DA  EXAÇÃO  SOBRE  O 
TERÇO DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO 
PARCELA  INDENIZATÓRIA  PERTINÊNCIA  DA  DECISÃO 
APENA  EM  RELAÇÃO  AO  TERÇO  DE  FÉRIAS  E  HORA 
EXTRAS  ADCIONAL  NOTURNO  FICHAS  FINANCEIRAS  QUE 
DEMONSTRAM  A  INCORPORAÇÃO  DESSES  VALORES 
NATUREZA REMUNERATÓRIA EVIDENCIADA POSSIBILIDADE 
DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO PREVIDENCIÁRIA HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  DERROTA  DE  PARTE  DO  PEDIDO 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA PROVIMENTO 
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO 
ADESIVO. Considerando o caráter indenizatório do terço de  
férias  e  das  horas  extras, é  descabida  a  incidência  de 
contribuição previdenciária sobre tais parcelas. Precedentes.  
Evidenciada a habitualidade do adicional noturno, tendo sido este,  
inclusive,  incorporado pelo autor,  revela-se cabível a incidência  
da  contribuição  previdenciária.  É  descabida  a  condenação  da 
parte  promovida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios 
quando evidenciado que a parte promoveste sucumbiu de parcela  
considerável dos seus pedidos. Inteligência do art. 21, caput, do  
CPC. Reconhecida a sucumbência recíproca das partes, deve ser  
desprovido o apelo adesivo manejado pela parte autora, já que  
aquele tem por finalidade a majoração do valor  dos honorários 
advocatícios  estipulados  pelo  julgador  monocrático.
TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00120100216512001  -  Órgão 
(Terceira Câmara Cível) - Relator Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos - j. Em 17/07/2012 - grifei

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  GRATIFICAÇÕES  E 
TERÇO DE FÉRIAS. CARÁTER NÃO HABITUAL. INCIDÊNCIA 
DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  DESCABIMENTO.  
PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELOS DE AMBAS AS PARTES.  
REFORMA  DA  SENTENÇA.  -  A  contribuição  previdenciária 
deve  incidir  sobre  as  verbas  remuneratórias  relativas  ao 
cargo efetivo que repercutirão nos proventos futuros. Se as  
gratificações  pelo  exercício  de  função  ou  cargo 
comissionado,  de  chefia,  de  assessoramento  ou  direção;  
sobre o terço constitucional de férias; e sobre gratificações  
por  substituições  cumulativas  e  por  convocações  para  o 
exercício  junto  a  instância  superior  não  serão  percebidas  
pelo servidor quando se aposentar, não pode constituir base  
de calculo da contribuição previdenciária.  -  Nos termos do  
artigo 201, §11 da Constituição Federal, apenas as parcelas  
remuneratórias de caráter habitual integram base de cálculo  
da contribuição previdenciária, o que exclui a incidência do  
tributo sobre as gratificações em tela e o terço de férias.2  - grifie

2  -  TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20020070047523001  -  Órgão  (1ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DR.  CARLOS  
MARTINS BELTRAO FILHO – JUIZ CONVOCADO - j. Em 25/03/2010.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  SOBRE 
ADICIONAL DE FÉRIAS.  NÃO INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA  
JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 
PRETÓRIO EXCELSO.1. A Primeira Seção do STJ considerava  
legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço  
constitucional  de  férias.2.  (...)3.  Realinhamento  da 
jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada  
no  Pretório  Excelso,  no  sentido  de  que  não  incide  
Contribuição Previdênciária sobre o terço constitucional de 
férias,  dada  a  natureza  indenizatória  dessa  verba. 
Precedentes:  EREsp  956.289/RS,  Rel.  Min.   Eliana  Calmon,  
Primeira Seção, DJe 10/11/2009; Pet 7.296/PE, Rel. Min. Eliana  
Calmon,  Primeira Seção,  DJe de 10/11/2009.Agravo regimental  
não provido.3  (grifei)

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  última  palavra  em  termos 

constitucionais, tem entendimento firmado a respeito da possibilidade de incidência da 

contribuição previdenciária  apenas sobre as parcelas da remuneração incorporáveis ao 

salário:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  AS  HORAS 
EXTRAS E  O  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.” (AI 727958 AgR / MG - 
MINAS GERAIS . Rel. Min. Eros Grau. J. em 16/12/2008). 

EMENTA:  Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  
Prequestionamento.  Ocorrência.  3.  Servidores  públicos 
federais. Incidência de contribuição previdenciária. Férias  e 
horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (RE  545317  AgR, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
19/02/2008,  DJe-047  DIVULG  13-03-2008  PUBLIC  14-03-2008 
EMENT VOL-02311-06 PP-01068 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 
306-311) 

Importante,  ainda,  mencionar  que  a  Lei  nº  10.887/2004,  aplicada 

subsidiariamente ao caso, precisamente em seu art. 4º, §1º, exclui os aludidos valores da 

base de cálculo de contribuição do servidor público, assim vejamos:

3 - AgRg no AgRg no REsp 1123792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
09/03/2010, DJe 17/03/2010.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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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), incidentes sobre: (Redação  
dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

§  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: 
(...)
X - o adicional de férias;   (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)

(…)

Portanto, não é possível incidir a mencionada subtração sobre o encargo em 

comento, razão pela qual deve a PBPREV realizar a devolução dos valores ilegalmente 

descontados, na forma como decidiu o Magistrado a quo.  

Em seu apelo, aduz a autarquia que desde 2010 o desconto previdenciário 

sobre  o  terço  de  férias  não  mais  ocorre.  Assim,  pugna  pela  reforma  da  decisão 

combatida, declarando o exercício financeiro de 2009 o limite de restituição dos valores 

descontados sobre a citada verba. 

Todavia, com relação a tal ponto, falta-lhe interesse recursal, considerando 

que  Juiz  de  base  apenas  deferiu  a  restituição  referente  “  aos  últimos  cinco  anos  

anteriores a propositura da ação, excluídos os exercícios de 2010 em diante” -fls. 85.

Quanto aos juros de mora, importa ressaltar que o presente processo versa 

sobre  restituição  de  tributo  recolhido  indevidamente,  devendo  incidir,  portanto,  o 

regramento disposto no Código Tributário Nacional, ou seja, o percentual de 1% (um por 

cento).

Ora, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando 

as  condenações  impostas  em face  da  Fazenda  Pública  versarem sobre  matéria  não 

tributária, os juros aplicáveis serão os estipulados segundo os parâmetros definidos pela 

Lei nº 11.960/2009. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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Todavia, como o presente caso trata de matéria tributária, deve incidir os 

juros previstos no Código Tributário Nacional. 

Acerca do tema, segue jurisprudência do STJ:   

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ESPECIAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA 
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI  11.960/2009,  QUE 
ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA 
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM 
CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO.  
IMPOSSIBILIDADE.
1. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute  
a  constitucionalidade  de  lei  não  enseja  sobrestamento  dos  
recursos  que  tramitam  no  STJ.  Cabe  exame  de  tal  pretensão  
somente  em  eventual  juízo  de  admissibilidade  de  Recurso 
Extraordinário interposto no STJ.
2. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de  
24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de  
29.6.2009,  tem  natureza  processual,  devendo  incidir  
imediatamente nos processos em tramitação, vedada, entretanto,  
a retroatividade ao período anterior à sua vigência.
3. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento do  
STF,  no  julgamento  do  REsp  1.270.439/PR,  sob  o  rito  dos  
recursos  especiais  repetitivos  (art.  543-C  do  CPC),  
estabeleceu  que,  a  partir  da  declaração  de 
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, a)  
"a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar  
índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela  
não  se  aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da 
caderneta  de  poupança";  b)  "os  juros  moratórios  serão  
equivalentes  aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  
juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a  
dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão 
as  regras  específicas"  (REsp  1.270.439/PR,  Rel.  Ministro  
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).
4. No caso dos autos, como a condenação imposta à agravante é  
de  natureza  não  tributária,  os  juros  moratórios  devem  ser  
calculados com base nos juros da caderneta de poupança, nos  
termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada 
pela Lei 11.960/2009.
Por  sua  vez,  a  correção  monetária  deverá  ser  calculada  com  
respaldo no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada  
do período.
5. Quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada com base no 
art.
538 do CPC, esta deve ser mantida, uma vez que, in casu,  os  
segundos Embargos de Declaração opostos com a repetição dos  

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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mesmos argumentos configuram a hipótese prevista no referido  
dispositivo legal.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 92.371/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/11/2013,  DJe 
06/12/2013)

No caso, como o Juiz aplicou os juros de mora no percentual de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, mantenho a condenação, a fim de evitar violação ao princípio do “non 

reformatio in pejus”.

Por fim, no que pertine ao termo inicial de incidência dos juros, também falta 

interesse  à  PBPREV,  porquanto  foram  empregados  desde  o  trânsito  em  julgado  da 

sentença.  

Por todo o exposto, nos termos do art.557,  caput, do Código de Processo 

Civil,  nego seguimento ao apelo da PBPREV e a remessa necessária, mantendo a 
sentença em todos os seus termos. 

P. I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho                        
              RELATORA                                                                   J/02
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