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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
ILEGALIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
C/C REPETITÓRIA DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE  SOBRE 
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.   VERBA  DE 
NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  RECOLHIMENTO 
INDEVIDO.  OBRIGAÇÃO  DA  EDILIDADE  DE 
ABSTENÇÃO  DA  COBRANÇA,  ASSIM  COMO  DA 
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  DE  PROCEDER  À 
RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO  DEVIDO,  RESPEITADA A 
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SENTENÇA  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO.

A  Primeira  Seção,  ao  apreciar  a  Pet  7.296/PE  (Relatora 
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Ministra  Eliana  Calmon,  Dje  de  10.11.2009),  acolheu  o 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência para que não 
se  aplique  a  Contribuição  Previdenciária  sobre  o  terço 
constitucional de férias.

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. 

Segundo  a  Súmula  49  do  TJPB,  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. 

Considerando que os valores indevidos foram depositados 
em favor  da  autarquia  previdenciária,  é  ela  a  responsável 
pela restituição do indébito, respeitado o prazo de prescrição 
quinquenal. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária  desafiando  sentença,  fls. 
120/124,  prolatada  pelo  Juízo  da 3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de 
Campina Grande, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de contribuições 
previdenciárias c/c repetitória de indébito e pedido de liminar, em desfavor do 
Município  de  Campina  Grande  e  do  IPSEM-  Instituto  de  Previdência  dos 
Servidores Municipais de Campina Grande. 

O  juízo  de  primeiro  grau  julgou  procedente  em  parte  o 
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pedido, nos termos do art. 201 da CF, para declarar a ilegalidade da obrigação de 
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, e determinar que 
o  Município  de  Campina  Grande  se  abstenha  de  descontar  a  contribuição 
previdenciária sobre referida verba indenizatória, qual seja, o terço constitucional 
de férias, devido à autora. 

 Condenou, ainda, o IPSEM, de forma isolada, a restituir os 
valores  descontados  indevidamente  nos  últimos  cinco  anos  anteriores  ao 
ajuizamento da ação,  cujos  valores  serão apurados em liquidação de sentença, 
devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a 
citação.   

Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário,  consoante 
certidão, fls. 127. 

Autos em remessa necessária, fls. 127. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  132/135, 
opinando pelo desprovimento do recurso oficial, mantendo a decisão atacada em 
seus termos.   

É o relatório.

VOTO
Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Ester  Silva  Cavalcante ingressou  com ação  declaratória  de 
ilegalidade de contribuições previdenciárias c/c repetitória de indébito e pedido de 
liminar  em  face  do  Município  de  Campina  Grande  e  do  IPSEM-  Instituto  de 
Previdência  do  Município,  com  o  objetivo  de  ver  declarada  a  inexistência  de 
obrigação tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o 
décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias,  com o fim de obter a 
restituição  do  indébito  em dobro  a  ser  apurado  em liquidação  de  sentença,  e 
encargos legais desde o desembolso até a data do efetivo pagamento.  
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O magistrado  de  primeira  instância julgou procedente  em 
parte  o  pedido,  nos  termos  do  art.  201  da  CF,  para  declarar  a  ilegalidade  da 
obrigação de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, e 
determinar  que  o  Município  de  Campina  Grande  se  abstenha  de  descontar  a 
contribuição previdenciária sobre referida verba indenizatória, qual seja, o terço 
constitucional de férias, devido à autora. 

 Condenou, ainda, o IPSEM, de forma isolada, a restituir os 
valores  descontados  indevidamente  nos  últimos  cinco  anos  anteriores  ao 
ajuizamento da ação,  cujos  valores  serão apurados em liquidação de sentença, 
devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a 
citação.   

No  caso  em  tela,  a  autora  é  servidora  do  Município  de 
Campina Grande,  na qualidade de agente comunitária de saúde.   Consoante a 
prova colacionada ao  caderno  processual,  notadamente  as  fichas  financeiras,  a 
contribuição previdenciária estava incidindo sobre o terço constitucional de férias, 
sendo a autarquia promovida,  a  destinatária natural das contribuições retidas dos 
segurados. 

O  sistema  previdenciário  dos  servidores  públicos,  após  a 
edição  da  Emenda  Constitucional  no  41/03,  passou  a  ser  regido  pelo  caráter 
contributivo  e  solidário,  observados  os  critérios  que  preservem  o  equilíbrio 
financeiro e atuarial.

Nesse sentido, eis o teor do art. 40, caput, da Lei Maior:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 
solidário, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo.

Já o § 3º do mesmo diploma cuida do caráter retributivo da 
contribuição previdenciária a cargo dos servidores públicos,  no sentido de que 
para fins  de cálculo  dos  benefícios previdenciários,  devem ser  utilizadas  como 
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referência  as  remunerações  que  formam  a  base  de  cálculo  da  mencionada 
contribuição. 

Neste cenário, apenas as verbas que integram a remuneração 
do servidor, as quais são levadas para aposentadoria, é que devem servir de base 
de cálculo para a contribuição previdenciária.  E,  constituindo o terço de férias, 
verba de natureza indenizatória, não incorporável à remuneração do servidor, não 
deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária.  

Desse modo, uma vez reconhecida a incidência indevida da 
referida  contribuição  sobre  a  parcela  indenizatória  percebida  por  servidor 
municipal, incide o preceituado na Súmula 49 do TJPB, a qual disciplina que 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. 

Por outro lado, deve a entidade autárquica — responsável 
pela  administração  dos  recursos  e  pelo  pagamento  dos  benefícios 
previdenciários  — providenciar  a  devolução,  considerando que esses valores 
foram creditados em seu favor.  

 Sobre  o  assunto,  incidente  de  uniformização  de 
jurisprudência  da Corte Superior de Justiça: 

TRIBUTÁRIO  E  PREVIDENCIÁRIO.  INCIDENTE  DE 
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO 
INCIDÊNCIA.
1. A Primeira Seção, ao apreciar a Pet 7.296/PE (Relatora Ministra Eliana 
Calmon,  Dje  de  10.11.2009),  acolheu o  Incidente  de  Uniformização de 
Jurisprudência  para  que não  se  aplique a  Contribuição  Previdenciária 
sobre o terço constitucional de férias.
2.  Não há falar  em violação  do art.  97  da Constituição  da República, 
tendo  em  vista  que  não  foi  afastada  a  legislação  federal,  mas  sua 
interpretação em consonância com precedentes do próprio STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1334837/AL,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 10/10/2012)
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 Corroborando  as  argumentações  acima,  acosto  aresto  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  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. (STF — 
RE 545317 AgR/ DF — Rel. Min. Gilmar Mendes — Segunda Turma — 
14/03/2008).

Também é este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ILEGALIDADE DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
SOBRE 0 TERÇO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO PROCEDÊNCIA PARCIAL 
IRRESIGNAÇÃO  ALEGAÇÃO  DO  IPSEM  DE  INEXISTÊNCIA  DO 
DEVER  DE  PROCEDER  À  DEVOLUÇÃO  DO  VALORES 
INDEVIDAMENTE  RETIDOS  ARGUMENTO  INFUNDADO 
CONTRIBUIÇÕES  RECOLHIDAS  QUE  SÃO  DESTINADAS  AO 
APELANTE  REMESSA  OFICIAL  RECONHECIMENTO  DA 
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE O TERÇO 
DE  FÉRIAS  PARCELA INDENIZATÓRIA CORREÇÃO  DA DECISÃO 
PRECEDENTES DESPROVIMENTO. Reconhecida a incidência indevida 
sobre parcela remuneratória percebida por servidor municipal, deve a 
entidade autárquica, destinatária dos valores arrecadados, providenciar 
a sua devolução.  Não incide contribuição  previdenciária  sobre  o terço 
constitucional  de  férias,  por  constituir  verba  que  detém  natureza 
indenizatória. Precedentes desta Segunda Turma.  EDcI no AgRg no REsp 
1210517/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, 
julgado  em  05/05/2011,  DJe  11/05/2011
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120110082474001  -  Órgão  (Terceira 
Câmara Cível)  -  Relator  Des.  Márcio  Murilo  da Cunha Ramos -  j.  Em 
12/07/2012.
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ADMINISTRATIVO.  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  Ação  de 
Repetição  de  Indébito  c/c  Antecipação  de  Tutela  Preliminar  de 
Ilegitimidade Passiva Rejeição - Servidor Público Municipal Contribuição 
Previdenciária Terço constitucional de férias e Horas extras Parcelas não 
incorporáveis  Não  incidência  Entendimento  STF  e  STJ  Majoração  dos 
honorários  advocatícios  Condenação  arbitrada  em  valor  reduzido 
Majoração  da  verba  honorária  Desprovimento  do  recurso  do  Ipsem  e 
Provimento parcial do recurso adesivo. 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  712.880/MG,  Rel.  MINISTRO  EROS  GRAU,  SEGUNDA 
TURMA, DJ26/05/2009 A verba honorária não pode ser fixada em quantia 
simbólica  e  irrisória,  nem  muito  menos,  de  forma  vultuosa, 
desproporcional.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120110067491001  - 
Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator DR. ALUIZIO BEZERRA FILHO - j. 
em 19/06/2012

Por fim, se é certo que no ensejo da aposentadoria não será 
percebida determinada retribuição auferida na ativa, não faz o menor sentido que 
sobre  o  percebido  a  este  título  incida  o  percentual  relativo  à  contribuição 
previdenciária. 

Neste sentido:

"Somente  as  parcelas  incorporáveis  ao  salário  do  servidor  sofrem  a 
incidência da contribuição previdenciária." "STF' 603.537-AgR, Rel. Min. 
Eros Grau, Segunda Turma, DJ 30.3.2007)

Portanto, a sentença proferida pelo juízo  a quo não merece 
reforma,  devendo  o  Município  de  Campina  Grande  se  abster  de  descontar  a 
contribuição  previdenciária  sobre  as  parcelas  relativas  ao  terço  de  férias  da 
servidora  municipal,   bem  como  a  autarquia  promovida  restituir  aquelas 
indevidamente retidas, respeitada a prescrição quinquenal. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA NECESSÁRIA, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 
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É como voto. 

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 01 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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