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EMENTA:  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO.
POLICIAL  MILITAR.  AÇÃO  OBJETIVANDO  A  ABSTENÇÃO  E  A
DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS,  VANTAGENS  PESSOAIS  E
GRATIFICAÇÕES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÕES DA PBPREV E DO ESTADO DA PARAÍBA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO  ENTE
FEDERADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 48 E 49, DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
VERBA  DE  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  INTERRUPÇÃO  DOS
DESCONTOS A PARTIR DO ANO DE 2010.  RESTITUIÇÃO DO PERÍODO
ANTERIOR.  DESPROVIMENTO.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.
GRATIFICAÇÕES  DE  INSALUBRIDADE  E  DE  ATIVIDADES  ESPECIAIS.
CARÁTER  PROPTER  LABOREM.  ETAPA  ESCALONADA  DE
ALIMENTAÇÃO.  PARCELA  QUE  NÃO  INTEGRA  O  SALÁRIO  DE
CONTRIBUIÇÃO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DA
INATIVIDADE.  ILEGALIDADE  DA  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE. PROVIMENTO. 

1.  “O  Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme  o  caso,  e  as  autarquias
responsáveis  pelo  gerenciamento  do  Regime  Próprio  de  Previdência,  têm
legitimidade  passiva  quanto  à  obrigação  de  restituição  de  contribuição
previdenciária  recolhida por servidor público ativo ou inativo e por pensionista”
(Súmula n. 48 do TJPB).

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” (Súmula n. 49 do TJPB).

3.  “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).” (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).

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

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e às Apelações Cíveis n.º  0124242-34.2012.815.2001, em que figuram
como Apelantes  Herlando Bezerra de Lima, o Estado da Paraíba e a PBPREV –
Paraíba Previdência, e como Apelados os Apelantes.

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 das Apelações, rejeitada a preliminar arguida pelo Ente Federado,
no mérito, negar provimento à Remessa e aos Apelos da PBPREV e do Estado
da Paraíba, e dar provimento ao Apelo do Autor.

VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 76/78v, nos autos
da Ação de Repetição de Indébito Previdenciário c/c Obrigação de Fazer ajuizada
em seu desfavor e da PBPREV – Paraíba Previdência por Herlando Bezerra de
Lima, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito de
prescrição  por  ele  suscitadas,  e,  no  mérito,  julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos,  condenando  os  Réus  a  restituírem  as  contribuições  previdenciárias
incidentes sobre o terço de férias até o exercício financeiro de 2010, observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária pelo INPC, desde a data dos
descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em
julgado,  determinando  ainda  que  os  honorários  advocatícios  fossem recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  as  partes  e  submetendo  o
julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Em suas  Razões,  f.  81/92,  repisou  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva
ad causam, alegando, no mérito, que toda a remuneração percebida pelo servidor,
incluindo  as  férias,  deve  compor  o  salário  de  contribuição,  em  atendimento  ao
princípio da solidariedade.

Asseverou que a concessão de isenção tributária  exige prévia autorização
legislativa e que existem Normas Federais e Estaduais que consideram o terço de
férias passível de desconto previdenciário.

A  PBPREV – Paraíba Previdência,  em sua Apelação, f.  94/98, também
aduziu a incidência contribuição previdenciária sobre toda a remuneração mensal do
servidor, em obediência aos princípios da contributividade e da solidariedade.

Argumentou que, embora tenha deixado de realizar o desconto sobre o terço
constitucional  de  férias  a  partir  do  exercício  de  2010,  não  reconheceu  a  sua
ilegalidade, acrescentando que a referida garantia somente foi excluída em 2012 do
rol das verbas que compõem a base de cálculo da contribuição.



Intimado, o Promovente apresentou Contrarrazões aos Recursos, f. 133/147,
destacando a ilegalidade do desconto sobre o terço de férias e a legitimidade passiva
do Estado da Paraíba.

O  Autor também  Apelou,  f.  102/114,  sustentando  que  as  vantagens
temporárias, indenizatórias e detentoras de caráter  propter laborem, por não serem
incorporáveis aos proventos de aposentadoria,  não devem ser objeto do desconto
previdenciário,  requerendo  o  provimento  do  Apelo,  para  que  sejam  julgados
procedentes  os pedidos  de abstenção e  restituição dos  descontos  sobre as  verbas
elencadas no art. 57, da Lei Complementar Estadual nº 58/03, bem como sobre a
Etapa Escalonada – Etapa de Alimentação de Pessoal Destacado.

Intimados  os  Réus,  apenas  a  PBPREV –  Paraíba  Previdência  apresentou
Contrarrazões, f. 118/129, reiterando a argumentação do Recurso Apelatório por ela
interposto, além de acrescentar que as rubricas descritas na Exordial possuem caráter
remuneratório e habitual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  das  Apelações  e  da
Remessa Necessária, analisando-as conjuntamente.

As Súmulas n. 481 e 492, deste Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento
de  que  a  obrigação  de  restituição  de  contribuição  previdenciária  recolhida  por
servidor público ativo ou inativo e por pensionista é concorrente, ou seja, do Ente
estatal e do Órgão Previdenciário, e que o Ente tem legitimidade passiva exclusiva
quanto à obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de futuros descontos
previdenciários sobre a remuneração do servidor em atividade.

Considerando  que  o  Autor  pleiteou  a  suspensão  e  a  restituição  das
contribuições  sobre  determinadas  verbas,  tanto  o  Estado  da  Paraíba  quanto  a
PBPREV devem figurar no polo passivo da relação processual, pelo que  rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado.

Passo ao mérito.

É cediço que o terço constitucional de férias não se incorpora à remuneração
do servidor quando de sua passagem para a inatividade, e embora a matéria esteja
submetida  à  sistemática  da  repercussão  geral  no  Supremo  Tribunal  Federal,  a
jurisprudência  anterior  daquele  Pretório  Excelso  era  pela  não  incidência  da
1 “O  Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme  o  caso,  e  as  autarquias  responsáveis  pelo
gerenciamento do Regime Próprio de Previdência, têm legitimidade passiva quanto à obrigação de
restituição  de  contribuição  previdenciária  recolhida  por  servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por
pensionista” (Súmula n. 48 do TJPB). 

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” (Súmula n. 49 do TJPB).



contribuição previdenciária3.

O Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou o  mesmo entendimento  acerca  da
impossibilidade do desconto previdenciário sobre o terço de férias4, não diferindo
dos julgados deste Colegiado e dos demais Órgãos fracionários deste Tribunal.

Considerando que, no âmbito estadual, a contribuição previdenciária sobre o
terço  de  férias  ocorreu  até  o  ano  de  2010,  deve  ser  mantida  a  condenação  à
restituição do desconto incidente no período anterior.

Com relação à  Apelação do Promovente,  embora ele  tenha listado outras
verbas na Exordial, limitou-se a requerer nas suas Razões Recursais a abstenção e a
devolução  dos  descontos  previdenciários  sobre  a  Etapa  Escalonada  –  Etapa  de
Alimentação  de  Pessoal  Destacado  e  as  parcelas  dispostas  no  art.  57,  da  Lei
Complementar Estadual nº 58/035.

Conforme demonstram as fichas financeiras de f. 14/19, restou demonstrado
o recebimento da Gratificação de Insalubridade e das Gratificações de Atividades
Especiais (POG, EXTR.PM, EXT.PRES, TEMP, PM.VAR, OP.VTR) com base no
art. 57, da Lei Complementar Estadual nº 58/03, tendo este Colegiado entendido que

3 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)

4 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)

5 Art.  57 – Além do vencimento e das  vantagens previstas nesta Lei  e  das  estabelecidas  em lei
específica, poderão ser deferidos aos servidores:
I – gratificação pelo exercício de função;
II – gratificação natalina;
III – gratificação pelo exercício de cargo em comissão;
IV – gratificação de produtividade;
V – gratificação de exercício em órgãos fazendários;
VI – gratificação de interiorização;
VII – gratificação de atividades especiais;
VIII – gratificação pelo exercício em gabinete;
IX – gratificação de assessoria especial;
X – gratificação pelas férias;
XI – gratificação adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
XII – gratificação pela prestação de serviço extraordinário;
XIII – gratificação pelo trabalho noturno;
XIV – adicional de representação.



é indevida  a contribuição  previdenciária  sobre  tais  rubricas,  em  razão  da  sua
transitoriedade e do seu caráter propter laborem6.

A  Etapa  Alimentação  Pessoal  Destacado,  por  sua  vez,  possui  caráter
indenizatório, devendo ser consignado que o art. 24, §5º, da Lei nº 5.701/937, ao
regulá-la, expressamente dispôs que ela não se incorpora à remuneração do Policial
Militar para nenhum efeito, não incidindo sobre ela qualquer desconto.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária e as Apelações interpostas
pela PBPREV e pelo Estado da Paraíba, rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva  arguida  pelo  Ente  Federado,  nego-lhes  provimento  e,  conhecida  a
Apelação  manejada  pelo  Autor,  dou-lhe  provimento,  para,  julgando
parcialmente  procedente  os  pedidos,  determinar  ao  Estado  a  abstenção  da
contribuição  sobre  a  gratificação  de  insalubridade,  as  gratificações  de
atividades especiais (POG, EXTR.PM, EXT.PRES, TEMP, PM.VAR, OP.VTR)
e a Etapa Escalonada, condenando ambos os  Réus à restituição dos valores
descontados sobre as referidas rubricas, respeitada a prescrição quinquenal e
mantidos os consectários legais firmados na Sentença, condenando-os ainda ao
pagamento  integral  dos  honorários  advocatícios  a  serem  arbitrados  em

6 REMESSA  OFICIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  PARCELAS  PERCEBIDAS  POR  POLICIAL  MILITAR
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  PARA  DETERMINAR  A  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
DESCONTADOS  A  TÍTULO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  E  DEMAIS  VERBAS  PLEITEADAS  NA  EXORDIAL.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  RECEBIMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADES  ESPECIAIS  E  DA  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  OPERACIONAL.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO APENAS QUANTO A DEVOLUÇÃO DESTAS PARCELAS.
JUROS DE  MORA  A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM JULGADO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA PELO INPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. O terço constitucional de férias, por força do que dispõe o art. 5.º,
Parágrafo Único, da Lei Estadual n.º 5.701/93 não se incorpora à remuneração do servidor militar
estadual quando de sua passagem para a inatividade. 2. “A orientação do Supremo Tribunal é a de que
as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem
a remuneração do servidor” (STF, AI 712880 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 26/05/2009, publicado no DJe-113, divulg, 18/06/2009, pub. 19/06/2009).
3.  Julgados desta Corte têm decidido ser  indevido o desconto de contribuição previdenciária  nas
gratificações previstas no art. 57, inc. VII da LC 58/2003, referente a atividades especiais (TEMP;
POG.PM; PM VAR; EXTR-PM),  a  gratificação de insalubridade, dada a natureza transitória  e  o
caráter propter laborem e também com relação ao plantão extra PM por ser um adicional pelo serviço
extraordinário.  […]. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00617226720148152001, 4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em
22-03-2016)

7 Art. 24. O servidor militar estadual da ativa tem direito a receber alimentação, por conta do Estado,
servida em rancho da Unidade ou da Sub-unidade a que pertença, ou daquela que for mais próxima,
sempre que por imposição do seu horário de trabalho e distância de sua residência, for obrigado a
fazer refeição fora dela.
[…].
§ 5° A vantagem prevista neste artigo não se incorpora à remuneração para nenhum efeito, e sobre a
mesma não incidirá qualquer vantagem pecuniária nem desconto, exceto o Imposto de Renda. 



liquidação da Sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC de 20158,
porquanto o Autor decaiu de parte mínima do pedido. 

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 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 a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

8 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…].
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I  -  mínimo  de  dez  e  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II  -  mínimo  de  oito  e  máximo  de  dez  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III  -  mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor  da condenação ou do proveito
econômico  obtido  acima  de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000  (vinte  mil)  salários-
mínimos;
IV -  mínimo de três  e  máximo de cinco por cento sobre o valor  da condenação ou do proveito
econômico  obtido acima de  20.000 (vinte mil)  salários-mínimos  até  100.000 (cem mil)  salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[…];
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;


