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EMENTA:  OBRIGAÇÃO  NEGATIVA  DE  FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. SERVIDOR  MUNICIPAL.  PEDIDOS  DE  SUSPENSÃO  E
RESTITUIÇÃO  DE  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE
DETERMINADAS  VERBAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  AUSÊNCIA  DE
PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE SUSPENSÃO E RESTITUIÇÃO
DOS  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  INCIDENTES  SOBRE  TERÇO  DE
FÉRIAS,  DÉCIMO  TERCEIRO,  VANTAGEM  INCORPORADA  E  DIÁRIAS.
MATÉRIA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART.
1.013,  §  3°,  III,  CPC/2015.  ANÁLISE  CONJUNTA  COM  A REMESSA
NECESSÁRIA  E  A  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  ABSTENÇÃO  DOS  DESCONTOS.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE FEDERADO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA Nº 49, DO TJPB. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA  PARA  TAL  OBRIGAÇÃO.  MÉRITO. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.  VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
ILEGALIDADE DO DESCONTO INCIDENTE. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
E  DIÁRIAS.  NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  PARCELAS  QUE  NÃO
INTEGRARÃO  OS  PROVENTOS  DA  INATIVIDADE.  RESTITUIÇÃO  DOS
DESCONTOS INDEVIDOS.  DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGALIDADE DA
INCIDÊNCIA.  MATÉRIA  SUMULADA  NO  STF.  SÚMULA  N.º  688/STF.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. “O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm legitimidade passiva
exclusiva quanto à obrigação de não fazer  de abstenção de futuros descontos de
contribuição previdenciária do servidor em atividade” (Súmula nº 49, do TJPB).

2. “É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  pela  não  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma
vez  que  possuem  caráter  indenizatório  (REsp.  1.230.957/CE  e  1.358.281/SP,
julgados sobre o art. 543-C do CPC). 2. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no
REsp 1293990/RN – Relator(a)  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO -
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 08/03/2016 - Data
da Publicação/Fonte DJe 17/03/2016).



3.  As contribuições  previdenciárias  não podem incidir  em parcelas  que possuem
caráter propter laborem ou que não incorporem a remuneração do servidor.

4. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.
Súmula nº 688, do Supremo Tribunal Federal.

5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e à Apelação Cível n.º 0000026-67.2013.815.0351, em que figuram como
Apelante  o  Fundo  de  Aposentadorias  e  Pensões  dos  Servidores  Públicos  do
Município de Sapé – PREV-SAPÉ e como Apelada Ozineide Ferreira de Souza.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa  Necessária  e  da
Apelação, e dar-lhes provimento parcial.

VOTO.

O  Fundo  de  Aposentadorias  e  Pensões  dos  Servidores  Públicos  do
Município de Sapé – PREV-SAPÉ interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé,  f.  68/70-v,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação Negativa de Fazer c/c Repetição de Indébito em face dele ajuizada por
Ozineide Ferreira de Souza, que, após rejeitar as preliminares de inépcia da inicial
e  de  ilegitimidade  passiva  arguidas  por  ele,  Apelante,  julgou  parcialmente
procedentes  os  pedidos,  determinando a suspensão dos  descontos  previdenciários
incidentes  sobre  a  verba  denominada  “hora  extra”,  condenando-o  a  restituir  os
descontos  indevidos  sobre a  referida  parcela,  respeitada  a  prescrição  quinquenal,
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido até a
Lei  nº  11.960/09,  e,  a  partir  de  então,  pelos  índices  de  caderneta  de  poupança,
aplicando a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários advocatícios em
10% sobre o valor total da condenação, distribuídos na proporção de 70% para o Réu
e 30% para a Autora,  suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade
judiciária, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas Razões, f. 71/80, o Apelante repisou a arguição de sua ilegitimidade
passiva para proceder à suspensão dos descontos previdenciários, ao argumento de
que compete ao ente municipal referida obrigação.

No mérito, alegou que os descontos recaíram somente sobre as rubricas que
fazem  parte  da  remuneração  da  Apelada,  acrescentando  que,  mesmo  com  a
incidência da contribuição previdenciária sobre o total da remuneração do servidor,
apenas as parcelas inerentes ao cargo efetivo da categoria integrariam os proventos
de aposentadoria, em observância ao princípio da solidariedade.

Asseverou, por fim, que não foram pormenorizadas as parcelas sobre as quais
o desconto é indevido.



Requereu  o  acolhimento  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  caso
ultrapassada, pugnou pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada
e julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazoando,  f.  84/87,  a  Apelada  alegou  que  não  incide  desconto
previdenciário  sobre  rubricas  que  não  serão  incorporadas  aos  proventos  de
aposentadoria do servidor, razão pela qual requereu a manutenção da Sentença. 

Às f. 91, determinei a intimação das Partes para que se pronunciassem sobre
um possível julgamento  citra petita, tendo em vista a ausência de apreciação, pelo
Juízo, de algumas parcelas que integram a remuneração da Autora.

Às  f.  93/95,  apenas  o  Réu,  ora  Apelante,  peticionou  defendendo  a
impossibilidade de reconhecimento de julgamento citra petita, ao argumento de que
a  Autora,  na  Inicial,  não  especificou  as  rubricas  que  não  estariam  sujeitas  aos
descontos de natureza previdenciária, tendo o Juízo se limitado à análise das parcelas
integrantes de sua ficha financeira.

Desnecessária  a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Apesar de a Autora, ora Apelada, na Inicial, haver requerido a suspensão e
devolução  dos  valores  descontados  a  título  de  contribuição  previdenciária,  sem
especificar as  rubricas  sobre  as  quais  não  deveriam incidir  referidos  descontos,
procedeu à apresentação de suas fichas financeiras, documentos hábeis à verificação
das parcelas integrantes de sua remuneração.

Conforme se observa às f. 13/17, constam nas fichas financeiras da Autora a
percepção  das  seguintes  verbas:  férias,  13º  salário,  gratificação  de  função,
gratificação  de  atividades  especiais  -  GAE,  anuênio,  vantagem  incorporada,
complemento do vencimento por exercício de cargo comissionado, gratificação
por exercício de cargo comissionado, hora extra e diária.

O Juízo proferiu Sentença, f. 68/70v, julgando parcialmente procedentes os
pedidos, limitando-se a apreciar os descontos previdenciários sobre  a gratificação
de função, gratificação de atividades especiais – GAE, anuênio, gratificação por
exercício de cargo comissionado e hora extra.

Considerando  que  a  análise  dos  pedidos  de  suspensão  e  restituição  dos
descontos  previdenciários  sobre  o  terço  de  férias,  décimo  terceiro  salário,
vantagem  incorporada  e  diária,  omitidos  na  Sentença,  prescinde  de  dilação
probatória, com base no art.  1.013, § 3°, III, do CPC de 20151,  procederei à sua

1 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…].
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
[…];
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;



apreciação  por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Apelatório  e  da  Remessa
Necessária.

Conheço  do  Apelo  e  da  Remessa  Necessária,  porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade.

No tocante à ilegitimidade passiva suscitada, a Súmula nº 492 deste Tribunal
de Justiça assentou que é exclusiva a responsabilidade dos Municípios de suspender
os descontos previdenciários sobre a remuneração dos servidores da ativa,  motivo
pelo qual deve ser acolhida a prefacial somente no que diz respeito ao pedido de
abstenção  dos  descontos  sobre  as  verbas,  porquanto  essa  obrigação  é
exclusivamente do Município de Sapé.

Com relação ao terço constitucional de férias, este Colegiado, lastreado no
posicionamento do STJ,  entende que não é  possível  a incidência de contribuição
previdenciária, já que se trata de verba indenizatória3, devendo ser consignado que o
STF também possuía  o  mesmo posicionamento  até  reconhecer  o  tema  como de
repercussão geral4.

Cabível,  portanto,  a  condenação  do  Apelante  à  devolução  do  desconto
indevido sobre o terço de férias.

2 “O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso, têm legitimidade passiva exclusiva quanto
à obrigação de não fazer de abstenção de futuros descontos de contribuição previdenciária do servidor
em atividade”. 

3 TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. PRECEDENTES JULGADOS
SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C  (RESP.  1.358.281/SP  e  RESP.  1.230.957/RS).  PARECER
MINISTERIAL  PELO  PARCIAL  PROVIMENTO.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
PROVIDO  PARA  EXCLUIR  A  INCIDÊNCIA  CONTRA  O  TERÇO  CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte pela não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de
férias, uma  vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados
sobre o art.  543-C do CPC).  2.  Agravo Regimental  desprovido.  (AgRg no REsp 1293990/RN –
Relator(a)  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO  -  Órgão  Julgador  T1  -  PRIMEIRA
TURMA - Data do Julgamento 08/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 17/03/2016)

[…]. Constatando-se o desconto previdenciário indevido das verbas percebidas a título de terço de
férias, imperiosa se faz a repetição do indébito, porquanto tais valores não integram o benefício do
contribuinte, afrontando o princípio da contributividade consagrado no sistema de previdência pátrio.
[…].  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00664381120128152001,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 19-02-2015) 

4 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.  (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)



Quanto ao décimo terceiro salário, o  Supremo Tribunal Federal já sumulou
que é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre referida parcela, por
meio do Enunciado n.º 6885.

Já em relação à rubrica denominada “vantagem incorporada”, conforme se
depreende  da  sua  própria  denominação,  referida  parcela  foi  incorporada  ao
vencimento da Apelada, integrando, por esta razão, seus proventos de aposentadoria,
razão pela qual é devido o desconto a título de contribuição previdenciária.

Por  fim,  este  Colegiado  assentou  que  é  indevida  a contribuição
previdenciária sobre as rubricas denominadas diárias6 e serviço extraordinário7, em

5É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.

6RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO IDE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  REJEIÇÃO
PRESCRIÇÃO  BIENAL  NÃO  OCORRENCIA  SENTENÇA  MANTIDA  EM  PARTE
DEVOLUÇÃO  DOS  DESCONTOS  INCIDENTES  SOBRE  1/3  DE  FÉRIAS,  GRAT.A.57.VII
L.58/03-OP.VTR  E  ETAPA  ALIMENTAÇÃO  PESSOAL  DESTACADO  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO E PROVIMENTO DA REMESSA. - Descontos previdenciários não incidem
em verbas de natureza indenizatórias,  tais como diárias para viagem; ajuda de custo em razão da
mudança de sede; indenização de transporte; salário família; auxílio alimentação; auxílio creche; as
parcelas  remuneratórias  pagas  em  decorrência  de  local  de  trabalho;  a  parcela  percebida  em
decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada e abono de
permanência. Precedentes do STJ. - Após a EC n° 41/2003, o sistema previdenciário deixou de ser
retributivo  e  passou  a  ser  contributivo  e  solidário.  (TJPB,  Apelação  nº.  00120110220538001,  1ª
Câmara Cível, Relator Leandro dos Santos, j. em 05-03-2013).

7REMESSA  OFICIAL  –  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  –
DEVOLUÇÃO  DOS  DESCONTOS  –  MILITAR  –  VERBAS  NÃO  INCORPORÁVEIS  –
NATUREZA TRANSITÓRIA – ADICIONAL DO TERÇO DE FÉRIAS – GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADES ESPECIAIS – ART. 57, INCISO VII DA LC 58/2003 – TEMP; POG.PM; PM VAR;
EXTRPM, EXT PRES – GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, ESPECIAL OPERACIONAL E
TEMPORÁRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – APLICAÇÃO
DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA NECESSÁRIA.
Dada a natureza transitória e não integrar a base de cálculo na aposentadoria do servidor é indevido o
desconto de contribuição previdenciária em torno da gratificação de atividades especiais previstas na
Lei º 5.701/93 e no art. 57, inciso VII da LC 58/2003 (TEMP; POG.PM; PM VAR; EXTR-PM, EXT
PRES), da gratificação de insalubridade, especial operacional e especial temporária. Precedentes desta
Corte.  Nos  termos  da  Lei  Estadual  n.°  5.701/93,  não  incide  contribuição  previdenciária  sobre  a
Gratificação de atividades especiais prevista no art. 57, VII, da LC n.° 58/03. (TJPB - DECISÃO do
Processo Nº 00086195320118152001 – Relator: Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida, j. em 07-
04-2015).

REMESSA  OFICIAL.  POLICIAL  MILITAR.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
INCIDÊNCIA DE DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOMENTE
SOBRE  AS  VERBAS  COM  CARÁ  REMUNERATÓRIO.  INCIDÊNCIA  SOBRE  TER
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE  ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NO
STF,  AGORA,  NO  STJ  E  NESTA  PRÓPRIA  CORTE.  GRAT.  HABILITAÇÃO  POLÍCIA
MILITAR. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1° F DA
LEI N° 9494/97.RECURSO PROVIDO EM PARTE. - 0 STF, o STJ e esta Corte já pacificaram o
entendimento de que é vedada a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, pois
inexiste a possibilidade de incorporação do referido adicional aos proventos de aposentadoria. - Não
incide  contribuição  previdenciária  com relação  ao  adicional  de  insalubridade,  uma  vez  que,  nos
termos do art. 23 da Lei n° 5.701/93 c/c o art. 57, XI, da LC n° 58/03, tem caráter transitório, não
sendo incorporável aos proventos de aposentadoria. - Tendo as verbas denominadas GRAT A 57 VII
L 58/03 POG PM, GRAT A 57 VII L 58/03 PM VAR, Grat. Esp. Operacional, Grat. Função e Grat.



razão  de sua natureza indenizatória,  o  que  impõe  a  condenação  do  Apelante  à
devolução dos valores descontados a este título.

Nesse contexto, correta a Sentença no ponto em que procedeu à condenação
do  Apelante  à  devolução  dos  valores  descontados  a  título  de  contribuição
previdenciária sobre a parcela denominada “hora extra”, devendo ser acrescentado,
na condenação, a devolução dos descontos incidentes sobre o terço de férias e as
diárias, parcelas não apreciadas pelo Juízo.

Posto  isso,  com  fulcro  no  art.  1.013,  §3°,  III,  do  CPC/2015,  julgo
parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  o  Réu  à  restituição  dos
descontos  previdenciários  incidentes  sobre  o  terço  de  férias  e  as  diárias,
parcelas comprovadamente percebidas pela Autora, e,  conhecidas a Remessa
Necessária  e  a  Apelação,  dou-lhes  provimento  parcial  para  decretar  a
ilegitimidade passiva do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do
Município de Sapé – PREV-SAPÉ apenas em relação à suspensão dos descontos
previdenciários incidentes sobre as rubricas consignadas na Sentença e nesta
Decisão, mantendo o Julgado em seus demais termos.

É o voto. 

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de 2016,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Ativ.  Especiais  -  TEMP caráter  propter  laborem, não há  que se falar  em incidência  de desconto
relativo  a  contribuição  previdenciária  com  relação  a  tais  gratificações.  […]  (TJPB,  Acórdão  do
processo nº 20020120024084001, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Des. João Alves da Silva -
julgado em 08/04/2013).


