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REMESSA OFICIAL —  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO 
PREVIDENCIÁRIO — DESCONTOS INCIDENTES SOBRE TERÇO 
DE  FÉRIAS  —   NÃO  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA –  DESCONTO INDEVIDO — PRECEDENTES 
DO STF E DO STJ — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — 
NAS  AÇÕES  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO, 
INCLUÍDAS  AS  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS,  O 
TERMO  INICIAL  PARA  A  INCIDÊNCIA  DOS  JUROS 
MORATÓRIOS  É  O TRÂNSITO  EM JULGADO  DA SENTENÇA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —  DESPROVIMENTO  DO 
APELO. 

— "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de  
que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor  
para  fins  de  aposentadoria  podem  sofrer  a  incidência  da  contribuição  
previdenciária. (STF –  AI  710361/MG – Rel.  Min.  Carmen.  Lúcia  –  Primeira  
Turma – 08/05/2009)".

— "Ademais,  por  ter  o  objeto  da  demanda  (contribuição  previdenciária)  
caráter  tributário,  o  termo inicial  para  a  incidência  dos  juros  de  mora  é  o  
transito em julgado da sentença. Cabe salientar, ainda, que a Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº.  1.086.935/SP, assim  
decidiu a matéria".

APELAÇÃO  CÍVEL  — PROCESSUAL  CIVIL  — DEVOLUÇÃO  DOS 
VALORES  DESCONTADOS  DOS  CINCO  ANOS  ANTERIORES  A 
PROPOSITURA  DA  AÇÃO  —  EXCLUSÃO  DO  PERÍODO  DO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 — SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 
PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS A PARTIR DESSE 
PERÍODO — OBSERVAÇÃO FEITA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA — 
JUROS DE MORA — APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STJ — TERMO 
INICIAL — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA — AUSÊNCIA DE 
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INTERESSE RECURSAL —  MATÉRIAS ESTIPULADAS NA SENTENÇA 
— NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — SEGUIMENTO NEGADO. 

— Para que o recurso seja admitido, é imperiosa a comprovação do interesse em 
recorrer, que, à semelhança do que acontece com o interesse de agir, é preciso que  
o recorrente vislumbre alguma utilidade na interposição do recurso, ou seja,  o  
recurso  deve  ser  necessário  a  extinguir  ou  pelo  menos  diminuir  os  prejuízos  
causados pela sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela PBPrev – Paraíba Previdência, 
combatendo a sentença de fls. 114/119, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da 
Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas  razões  de  fls.  120/124,  requer  a  apelante  que  seja  declarado o 
exercício  financeiro  de  2009  o  limite  para  a  restituição  dos  valores  descontados  a  título  de 
contribuição revidenciária sobre o terço constitucional de férias. Pugna, ainda, que os juros de mora 
sejam computados a partir da citação, a teor do diposto no verbete da súmula nº 188, do STJ e, não 
da data da citação, conforme estabelecido na r. Sentença.

Contrarrazões, fls. 134/143, em que a parte apelada alegou que a sentença 
deve ser reformada para dar provimento total aos pedidos da inicial, negando provimento a apelação 
interposta.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu 
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 
148/151).

É o relatório. 

Decido.

Da remessa oficial

Discutiu-se na ação de repetição do indébito se é possível a incidência da 
contribuição para custeio do regime de previdência de servidor público do Estado da Paraíba sobre 
o terço constitucional de férias.

Como se sabe, o princípio da solidariedade informa o regime previdenciário 
dos servidores públicos. A sua presença, contudo, não afasta a existência de outro princípio, também 
afeto a este sistema, qual seja o princípio da retribuição proporcional entre as verbas descontadas 
e o montante a ser usufruído pelo inativo posteriormente. 

Assim, somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração 
do servidor, para fins de aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. 
A justificativa reside no fato de que existe certo encadeamento proporcional entre os descontos e os 
benefícios,  do  que  se  infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não 
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

Em verdade,  a contribuição previdenciária não poderá incidir sobre o 
terço constitucional de férias, pois essa verba não está inserida no conceito de remuneração do 
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servidor, sendo verba de natureza indenizatória1. 

Corroborando as argumentações acima, observe-se os seguintes arestos do 
Pretório Excelso sobre o tema:

TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA SOBRE  A PARCELA DO  ADICIONAL 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.(STF – AI 712880 
AgR/MG – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Primeira Turma – 26/05/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E 
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).  IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  O  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE 
FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria 
constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios 
no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o 
extraordinário  por  ausência  do  necessário  prequestionamento.  2.  A jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no  sentido  de  que  somente  as  parcelas  que 
podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem 
sofrer a incidência da contribuição previdenciária. (STF – AI 710361/MG – Rel. Min. 
Carmen. Lúcia – Primeira Turma – 08/05/2009) 

O magistrado considerou que o terço de férias por ser pago só na atividade 
não  pode  incidir  na  contribuição  previdenciária,  objetivando  não  ensejar  desequilíbrio  entre  o 
contribuído pelo servidor e o retribuído pela Administração Pública. Nesse sentido, determinou a 
parte  ré/apelante  que  devolvesse  os  valores  recolhidos  a  título  de  contribuição  previdenciária 
incidente  sobre o terço de férias,  referentes aos cinco anos anteriores a propositura  desta ação, 
excluído o período a partir de 2010 até a data da sentença.

Saliente-se que magistrado excluiu o período de 2010 até a data da sentença 
para devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, porque desde esse 
período o Estado da Paraíba, através da Secretaria de Administração, determinou a suspensão dos 
descontos previdenciários sobre o terço de férias.

Ademais, por ter o objeto da demanda (contribuição previdenciária) caráter 
tributário,  o  termo inicial  para a incidência dos juros de mora é o transito em julgado da 
sentença. Cabe salientar, ainda, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp nº. 1.086.935/SP, já analisou a matéria e a decidiu nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
NATUREZA TRIBUTÁRIA.  JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.  TRÂNSITO 
EM JULGADO.
1. Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, "Os juros 
moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em 
julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições 
previdenciárias, que também têm natureza tributária.
2.  Recurso  especial  provido.  Acórdão  sujeito  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  da 
Resolução STJ 08/08.

1§  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; XII - o adicional por serviço extraordinário; 

3



(REsp 1086935/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/11/2008, DJe 24/11/2008)

Portanto, a sentença é irreparável.

Apelação Cível

A apelante requer que seja declarado o exercício financeiro de 2009 como 
limite para a restituição dos valores descontados a título de contribuição revidenciária sobre o terço 
constitucional de férias. Pugna, ainda, que os juros de mora sejam computados a partir da citação, a 
teor  do  diposto  no  verbete  da  súmula  nº  188,  do  STJ  e,  não  da  data  da  citação,  conforme 
estabelecido na r. Sentença

Ora, ao excluir o período de 2010 necessariamente o magistrado declarou 
que a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a parcela do 
terço  de  férias  deve  ocorrer  até  o  limite  do  exercício  financeiro  de  2009,  nos  exatos  termos 
requerido na apelação cível.

Nesses sentido, vislumbra-se ausência de interesse recursal, uma vez que a 
apelante requer na segunda instância o que já foi concedido no momento da prolação da sentença. 
Destarte,  os  argumentos  expostos  na  apelação  cível  demonstram  o interesse no  reexame  das 
questões enfrentas e superadas no julgamento da ação, o que não se adequa ao rito deste recurso, 
sob pena de implicar em novo julgamento da causa .

Da mesma forma, a apelante alegou que os juros de moratórios deveriam ser 
computados a partir da citação, a teor do disposto no verbete da súmula nº 188, do STJ.

Acontece que a súmula citada pelo apelante diz exatamente o contrário do 
que  pretendeu  demonstrar  na  apelação  cível,  uma  vez  que  considera  os  juros  moratórios,  na 
repetição de indébito tributário,  devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.  Assim, 
como pode o apelante pedir que seja aplicado o disposto na súmula n. 188, do STJ, (o termo inicial 
para contagem dos juros é o trânsito em julgado) e requerer que seja computados a partir da citação.

Ademais,  a  sentença  não  deve  ser  modificada,  pois,  como  se  trata  de 
repetição de indébito tributário, deve-se aplicar o art.167 do CTN, devidos a partir do trânsito em 
julgado da decisão (súmula 188 do STJ) que, inclusive, constitui melhor percentual para a Fazenda 
Pública, podendo ser acolhido por meio de remessa oficial

Nesse  contexto,  tendo  a  sentença  excluído  o  período  de  2010  para 
devolução do valores recolhidos a título de contribuição previdenciária e aplicado a súmula n. 188 
do STJ corretamente, consistindo o presente recurso unicamente no debate acerca dessas matérias, 
deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal, eis que não se poderia reformar o que já fora 
devidamente satisfeito perante a instância de origem. 

Por oportuno, para que o recurso seja admitido, é imperiosa a comprovação 
do interesse em recorrer, que, à semelhança do que acontece com o interesse de agir, é preciso que o 
recorrente  vislumbre  alguma  utilidade  na  interposição  do  recurso,  ou  seja,  o  recurso  deve  ser 
necessário a extinguir ou pelo menos diminuir os prejuízos causados pela sentença.

Conforme  se  vê  no  caso  em  comento,  a  reforma  do  decisum mantém 
inalterada a situação do apelante no processo, de modo que o pedido formulado no recurso em nada 
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melhora sua situação. Corroborando esse mesmo entendimento, leciona Marinoni:

A fim  de  preencher  o  requisito  “utilidade”,  será  necessário  que  a  parte  (ou  terceiro), 
interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência da decisão 
judicial, ou ao menos que esta não tenha satisfeito plenamente a pretensão exposta (uma 
vez que, sendo vencidos autor e réu, ambos terão interesse em recorrer).

Assim, nos termos do art. 557, caput do CPC, NEGO SEGUIMENTO aos 
recursos de ofício e apelatório, mantendo a sentença "a quo" em todos seus termos.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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