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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  SUSPENSÃO  DE
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR DA
ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 

- Segundo os enunciados oriundos do Incidente de
Uniformização,  bem ainda  se  levando em conta  o
caso concreto,  tem-se que o Estado da Paraíba é
parte  legítima  passiva  exclusiva  no  tocante  à
abstenção  dos  descontos  que  forem  declarados
ilegais, uma vez que o Autor é servidor da ativa. 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA  C/C  RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDORA  PÚBLICA.
DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  SOBRE
HORAS-EXTRAS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL.
NATUREZA  TRANSITÓRIA.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. 

- Como sabe, para fins de incidência de contribuição
previdenciária devem ser consideradas aquelas verbas
que se caracterizam como ganhos habituais, ou seja,
que  tenham natureza  remuneratória,  razão  pela  qual
devem ser afastadas desse cômputo as rubricas pagas
de maneira transitória ao servidor, bem como aquelas de
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natureza indenizatória. Assim sendo, por força do seu
indiscutível  caráter indenizatório,  o  adicional  de horas
extras não integra a remuneração para fins de cálculo de
proventos de aposentadoria, razão pela qual não pode
ser considerado base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a  Remessa  Necessária, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 98.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Ordinária  c/c  Repetição  de  Indébito

Previdenciário ajuizada por Fabíola Hypolito da Costa Lins contra o Estado da

Paraíba  e  a  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  pleiteando  a  restituição  dos

descontos previdenciários incidentes sobre horas extras.

Devidamente  citados,  os  Promovidos  ofereceram  as

Contestações de fls. 28/53 e 61/69.

Às fls. 76/81, a Juíza “a quo” proferiu Sentença, afastando a

preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e, no mérito, julgou

procedente a Ação para determinar a suspensão dos descontos previdenciários

sobre  horas  extras,  bem como condenar  a PBPREV a restituir  as quantias

indevidamente descontadas, respeitada a prescrição quinquenal.

Não houve a interposição de Recursos voluntários, subindo os

autos a esta Superior Instância, por força do art. 496, I, da CPC.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária (fls. 90/94).

É o relatório.

VOTO

Sem delongas, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
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sustentada pelo Estado da Paraíba na Contestação não merece ser acolhida. É

que segundo os enunciados oriundos de Incidente de Uniformização firmado no

TJPB, bem ainda, levando-se em conta o caso concreto, tem-se que o Estado

da  Paraíba  é  parte  legítima passiva  exclusiva  no  tocante  à  abstenção dos

descontos que forem declarados ilegais, uma vez que a Autora é servidora da

ativa. 

Já a restituição de valores, porventura reconhecidos ilegítimos,

fica ao encargo do Ente Estatal e da Autarquia Previdenciária (Uniformização

de Jurisprudência nº 2000730-32.2013.815.0000). 

Portanto,  pelas  razões  acima  expostas,  REJEITO a  referida

preliminar.

Partindo para o mérito, verifico que a única controvérsia é saber se é

legal a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas extras recebidas pela

Promovente.

Pois  bem.  Como sabe,  para  fins  de  incidência  de  contribuição

previdenciária devem ser consideradas aquelas verbas que se caracterizam como

ganhos habituais,  ou seja,  que tenham natureza remuneratória,  razão pela qual

devem ser afastadas desse cômputo as rubricas pagas de maneira transitória ao

servidor, bem como aquelas de natureza indenizatória. 

Nessa senda, atento aos argumentos postos na petição inicial e nas

fichas financeiras juntadas, percebo que a Autora afirmou que houve os descontos

perpetrados em seu contracheque, mas diz não receber habitualmente as horas

extras, fato que restou incontroverso nos autos.

Assim sendo, por força do seu indiscutível caráter indenizatório, o

adicional citado não integra a remuneração para fins de cálculo de proventos de

aposentadoria, razão pela qual não pode ser considerado base de cálculo.

A esse respeito, vale transcrever os seguintes julgados:

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
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SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  SOBRE  FÉRIAS  E  HORAS-
EXTRAS.  VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS.  INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O regime previdenciário dos servidores públicos federais
tem caráter contributivo e atuarial, na conformidade da EC
20/98. 2. Os valores pagos a título do denominado “terço
constitucional” e das horas-extras não se incorporam à
remuneração para  efeito  de  cálculo  e  pagamento  dos
proventos da aposentadoria, limitados à remuneração do
cargo  efetivo.  3.  Recurso  ordinário  conhecido  e  provido.
(RMS  14.346/DF,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2004, DJ
28/06/2004, p. 213)

RECURSO  INOMINADO.  MUNICÍPIO  DE  SÃO
JERÔNIMO.  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO  SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. HORA EXTRA, 1/3
FÉRIAS  E  GRATIFICAÇÃO  DE  SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO E RESTITUIÇÃO. DO
MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  Deve  ser
mantida a decisão a quo que condenou o Município  a
suspender os descontos previdenciários sobre hora extra,
1/3 férias e gratificação de serviço e à restituir os valores
descontados  indevidamente  a  título  de  contribuição
previdenciária sobre tais verbas.  Isto porque, o art.  40,
caput, e §4º e o art.  201, §11, da Constituição Federal
estabelecem  que  se  as  verbas  não  podem  ser
incorporadas  pelo  servidor  no  momento  de  sua
aposentadoria, não há falar em exigência de contribuição
previdenciária, porquanto o regime de previdenciário tem
caráter  contributivo  e  solidário,  bem  como  a  base  da
relação  entre  servidor  e  ente  público  é  o  equilíbrio
financeiro e atuarial. Assim, somente sobre as parcelas
que podem ser incorporadas à remuneração para fins de
aposentadoria pode incidir  o  desconto previdenciário,  o
que não é o caso da hora extra, 1/3 férias e gratificação
de serviço. É consabido que a administração pública está
vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de
modo  que  deve  guardar  observância  ao  disposto  na
legislação  vigente  quando  da  concessão  de  vantagens
aos servidores. Neste passo, não pode o ente público
exigir  contribuição  previdenciária  sobre  parcelas
percebidas  pelo  servidor  que  não  podem  ser
incorporadas  a  sua  remuneração  para  fins  de
aposentadoria. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71007407190,  Segunda  Turma
Recursal  da  Fazenda  Pública,  Turmas  Recursais,
Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em
27/02/2018) 

Nessa  mesma  trilha,  colaciono,  a  título  de  reforço  de

fundamentação, os seguintes arestos do TJPB:

APELAÇÃO  -  PRELIMINAR  -  LEGITIMIDADE  DO
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ESTADO  DA  PARAÍBA  -  PERTINÊNCIA  -
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  49  DO  TJPB  -
ACOLHIMENTO  -  ILEGITIMIDADE  DA  PBPREV  -
SOLIDARIEDADE DO SISTEMA - REJEIÇÃO - MÉRITO
-  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C
COBRANÇA  -  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  -
ESTAGNAÇÃO  E  DEVOLUÇÃO  DOS  DESCONTOS
EFETUADOS  -  SERVIDOR  -  VERBA  NÃO
INCORPORÁVEL  -  NATUREZA  TRANSITÓRIA  -
ADICIONAL DE HORA EXTRA - INCIDÊNCIA INDEVIDA
-  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DE CORTE SUPERIOR -  PROVIMENTO
DA APELAÇÃO -  INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  §1º-A
DO CPC. SÚMULA 48 - TJPB - 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  49  -  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.  Dada  a  natureza  transitória  e
não integrar a base de cálculo na aposentadoria do
servidor  é  indevido  o  desconto  de  contribuição
previdenciária em torno do adicional  de hora extra.
Precedentes. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00373907520108152001, - Não possui -, Relator DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES
BEZERRA CAVALCANTI , j. em 24-01-2017).

Dessa forma, resta evidente que as horas extraordinárias não

integram o cálculo da complementação de aposentadoria, mormente, quando

não configurada a habitualidade do seu recebimento pelo Servidor, devendo

ser suspensos os descontos previdenciários realizados pelos Promovidos, bem

como, determinado a  restituição dos valores indevidamente pagos pela Autora,

respeitada a prescrição quinquenal.

Por  essas  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO a Remessa Necessária.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
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Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
janete Maria Ismael Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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