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TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível  e
remessa necessária.  Repetição de indébito.  Policial  Militar.
Desconto  previdenciário  incidente  sobre  terço  de  férias.
Verba  de  natureza  indenizatória.  Exclusão  da  base  de
cálculo  da  contribuição  previdenciária  por  expressa
disposição do art. 13, §3o, da Lei n. 7.517/03, com a redação
conferida  pela  Lei  n.  9.939/12,  que  trata  sobre  o  Regime
Próprio de Previdência do Estado da Paraíba, c/c art. 4o, §1o,
da Lei Federal n. 10.887/04. Apelação parcialmente provida,
apenas para limitar até o exercício de 2009 a restituição das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o Adicional de
Férias. 

-O terço de férias” é verba de natureza indenizatória e, nesta
condição, não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, conforme expressamente disposto no art. 13,
§3o, da Lei n. 7.517/03, com a redação conferida pela Lei n.
9.939/12, que trata sobre o Regime Próprio de Previdência
do  Estado  da  Paraíba,  c/c  art.  4o,  §1o,  da  Lei  Federal  n.
10.887/04; 

-Conforme  restou  provado,  a  contribuição  previdenciária
incidente sobre o Adicional de Férias foi feita até o exercício
de 2010, a partir de quando deixou de ser tributada, de modo
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que  a  repetição  de  indébito  tributário  deve  ser  feita  até
aquele ano, respeitada a prescrição quinquenal;

-Súmula 48. 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” 

-Apelo provido parcialmente. 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à  unanimidade,  em negar  provimento  ao recurso e  dar  provimento
parcia à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA  e  Estado  da  Paraíba em  face  da
sentença proferida pelo Exma. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública
de  Campina  Grande,  que  declarou  “indevida  a  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre o terço de férias”,  além de determinar a restituição dos
valores  indevidamente  descontados,  com  juros  e  correção  a  1%  ao  mês
conforme  previsto  no  art.167,  parágrafo  único  e  no  art.161  §1º  do  CTN,
observada a Súmula 188 do STJ (fs. 98/107).

A PBPREV  –  PARAÍBA PREVIDÊNCIA requer  a  reforma
integral da sentença, defendendo a legalidade dos descontos efetuados, que
teriam  observado  o  sistema  contribuitivo  e  as  disposições  dos  arts.  40  da
CF/88.  Assevera  que,  desde  o  exercício  financeiro  de  2010,  não  recolhe
contribuição sobre o terço constitucional de férias.(fs. 111/123).

O  Estado da Paraíba requer a reforma da sentença,  para
que  sua  condenação  seja  limitada  apenas  a  sustação  do  desconto
previdenciário  sobre o terço  de férias,  afastando a obrigação de restituir  os
valores anteriormente retidos (fs. 130/132).

Contrarrazões às fs. 135/137.

2/4
AC_0025333-78.2010.815.0011_09



A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar sobre a
pretensão recursal, reconhecendo inexistir qualquer interesse público primário
que justifique a atuação na condição de custus legis (f. 141).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

Deve-se dar  provimento parcial  ao  recurso da PBPREV e
negar provimento ao recurso interposto pelo Estado da Paraíba e à Remessa
necessária.

I – MÉRITO

Em  que  pese  o  inconformismo  da  primeira  recorrente,
observo que a matéria objeto do apelo já se encontra pacificada no âmbito do
STJ e deste Tribunal  de Justiça,  que possuem remansosa jurisprudência no
sentido de que a verbas em referência ostenta natureza indenizatória, que não
se incorpora  ao vencimento e não será percebida a título  de proventos,  de
maneira que não pode sofrer a incidência de contribuição previdenciária.

O Adicional de Férias, previsto no art. 701 da LC n. 58/03, foi
explicitamente  afastado  da  base  de  cálculo  da  contribuição  previdenciária,
conforme disposto no art. 13, §3o, IX2, da Lei n. 7.517/03. 

Conclui-se,  portanto,  que  essa  verba  não  pode  compor  a
base  de  cálculo  para  a  incidência  de  contribuição  previdenciária,  conforme
expressa vedação constante da Lei n. 7.517/03 e da Lei Federal n. 10.887/04. 

Urge  pontuar  que  o  apelo  da  primeira  promovida  merece
acolhimento  no  que  tange  à  limitação  da  restituição  à  autora  referente  aos
descontos incidentes sobre o terço de férias, uma vez que, desde o exercício de
2010, não mais foram efetuados, devendo a restituição se limitar até o ano de
2009, observando a prescrição quinquenal

Estado da Paraíba, por sua vez, argumenta em seu apelo,
que não é parte legítima para figurar como responsável solidário da presente

1Art. 70 – Independentemente de solicitação, será paga ao servidor, por ocasião das férias, a gratificação
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração a que tiver direito no período correspondente às férias. 
2§3°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:
[…]
IX - o adicional de férias;
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ação  de  repetição  de  indébito,  decorrente  de  recolhimento  de  contribuição
previdenciária. 

Com efeito, não se requer maiores delongas para rechaçar
tal argumento, uma vez que o entendimento desta Corte de Justiça sobre a
questão se encontra sumulado, no Enunciado nº 48, in verbis: 

“Súmula 48. 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” 

Assim, a sentença não pode ser reformada nesse ponto.

II – DISPOSITIVO 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL AO APELO
manejado pela  PBPREV para  limitar  a  condenação da restituição  do indébito
previdenciário  do  terço  de  férias  do  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da
demanda até o exercício de 2010, momento a partir do qual o Estado da Paraíba
não mais efetuou o desconto previdenciário sobre o terço constitucional de férias,
e  nego provimento  ao apelo do Estado da Paraíba,  assim como a  Remessa
necessária. 

É o voto.

João Pessoa, 06 de março de 2018

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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