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ADMINISTRATIVO e PREVIDENCIÁRIO  -
Agravo de Instrumento – Militar – Ação de
repetição de indébito c/c  tutela antecipada
–  Antecipação  indeferida  –  Irresignação  -
Alegativa  de  presença  de  elementos
ensejadores  –  Lesão  grave  e  de  difícil
reparação  –  Argumentos  que  justificam a
modificação  do  entendimento  de  primeiro
grau  –  Possibilidade  de  antecipação  da
tutela  recursal  –  Decisão  recorrida  que
contraria  entendimento  jurisprudencial
reinante no STF e no STJ – Precedentes
deste  Tribunal  –  Provimento  parcial
monocrático (art. 557, § 1º-A, do CPC).

- Estando a decisão interlocutória recorrida
em  confronto  com  a  jurisprudência  do
Supremo  Tribunal  Federal,  do  Superior
Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  deve  o  relator  dar
provimento  monocrático  ao  recurso  dela
interposto, com supedâneo no art.  557, do
Código de Processo Civil.

-  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo
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Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos de Agravo de Instrumento, acima identificados, 

ACORDA  a  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  negar
seguimento ao agravo de instrumento.

SILVANO  DE  MORAIS  ARAÚJO,
inconformado com a decisão de fls. 70, em que a eminente Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos  autos da ação de
repetição de indébito c/c tutela antecipada, ajuizada  em face da  PBPREV -
PARAÍBA PREVIDÊNCIA,  manejou Agravo de Instrumento com pedido de
antecipação de tutela recursal, escorado  nas razões  encontradas às 05/13,
onde  alega,  em  síntese  que,  embora  presentes  os  requisitos  para  a
concessão da  tutela  antecipada  que requereu,  o  juízo  de  primeiro  grau  a
indeferiu.

Juntou as peças de fls. 14/53.

Contrarrazões às fls. 82/91, pugnando pelo
desprovimento do agravo.

Processo  distribuido  originariamente  ao
Gabinete do eminente Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, que
averbou suspeição, por motivo de foro íntimo (fl. 99).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça à
fl. 107, sem emitir opinião sobre o mérito.

É o relatório.

D E C I D O

Trata-se  de  agravo  de  instumento  que
vergasta a decisão interlocutória de fl.  70, através da qual a eminente Juíza
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital indeferiu o
pedido de antecipação de tutela que pretendia houvesse determinação para
que a PBPrev-Paraíba Previdência se abstivesse de continuar  cobrando a
contribuição previdenciária sobre as verbas que entende o agravante não se
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submeterem à exação.

As razões do agravante vêm estribadas no
argumento de que estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação
da tutela contra a Fazenda Pública e no fato de que as verbas  sobre as quais
vem sofrendo  descontos  mensais  não  têm caráter  remuneratório,  nem se
incorporam aos proventos da aposentadoria futura e, assim,  a legislação que
dispõe  sobre  o  sistema   previdenciário,  tais  como  a  Lei  Estadual  nº
7.517/2003 e a Lei  Federal  nº 10.887/2004, bem como o art.  40, § 3º,  da
Constituição Federal não reconhecem a legalidade de tais  descontos.

A insurreição  tem razão  parcial  de  ser  e
deve ser revista nesta instância recursal, eis que a decisão interlocutória está
em rota de choque com a jurisprudência reinante nos tribunais superiores e na
orientação emanada das decisões deste Tribunal.

Com efeito,  o agravo de instumento  busca
apenas  a  tutela  antecipada  recursal  contra  a  Fazenda  Pública,  eis  que  o
despacho  intelocutório  primevo  não  encontrou  amparo  legal  para  a
concessão. 

Deve-se destacar que a ação principal, em
cujos autos foi indeferido o pedido antecipatório, ainda se encontra em fase
de  instrução,  o  que  significa  dizer  que  poderá  se  estender  no  tempo,
ampliando ainda mais os prejuízos ao direito do agravante, que está sendo
submetido a descontos previdenciários cuja isenção já foi definida no ãmbito
do Tribunal de Justiça da Paraiba, acompanhando entendimento reinante no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

Em  que  pese  os  lúcidos  argumentos  da
decisão recorrida (fl. 70), escorados na redação da Lei nº 9.494/07, com as
alterações trazidas pela MP 2.180-35/01, e que concluiu pela impossibilidade
de  concessão  de  tutela  antecipada  em  ações  contra  a  Fazenda  Pública,
quando  a  concessão  implicar  em  aumento  ou  extensão  de  vantagens  a
servidores públicos, conforme dispostono art.  2ª-B, da refereida lei,  não se
aplica ao caso em disceptação.

Com  efeito,  nas  limitações  contidas  na
legislação invocada não se incluem a determinação para suspende descontos
previdenciários considerados indevidos, eis que seus reflexos não implicam
em aumento ou extensão de vantagens em favor do agravante, mas apenas
impedem a continuidade da exação descabida, conforme já definido em todas
as instâncias judiciárias.
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O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça é que a vedação à concessão de liminares contra a Fazenda Pública
não se aplica nos casos de estancamento de descontos previdenciários bobre
verbas que não se incorporem aos proventos na aposentadoria futura, como
se pode observar do seguinte aresto:

RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
CARGO  OU  FUNÇÃO  COMISSIONADA.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
ILEGALIDADE.  ART.  273  DO  CPC.  TUTELA
ANTECIPADA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  1º,  DA  LEI  N.º
9.494/97. 1. A antecipação de tutela é deferível diante
do periculum in mora para o direito ou nas hipóteses
de  direito  evidente.  Sobressai  evidente  o  direito
consagrado pela Corte Suprema, por isso que a tutela
dos  direitos  evidentes  é  mais  ajustada  quando
concedido pelos Tribunais Superiores. 2. Viabiliza-se
à apreciação do E. STJ a antecipação de tutela que é
deferida contra legem; vale dizer; na hipótese em que
se veda, nos casos específicos a concessão de liminar,
como v.g. nas Leis n.ºs 4.348/64  e 9.494/97, hipótese
em que há manifesta violação da Lei Federal .  3.  À
mingua de dispositivo legal que defina, como base de
cálculo, a incidência de contribuição sobre a parcela
remuneratória  decorrente  do  exercício  de  função
comissionada,  constitui  violação  aos  princípios  da
legalidade,  da  vedação de  confisco  e  da  capacidade
econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e
IV do art. 150 e § 1º do art. 145 da Constituição, bem
como o princípio da proporcionalidade entre o valor
da  remuneração-de-contribuição  e  o  que  se  reverte
em benefícios, posto que, na aposentaria, o servidor
receberá tão-somente   a  totalidade  da remuneração
do cargo efetivo e não o quantum proporcional àquele
sobre o qual contribuiu. 4. Os valores remuneratórios
de  função comissionada ou cargo comissionado não
integram a base de cálculo conceituada no art. 1º da
Lei  9.783/99.  (Precedentes  do  STJ)  5.  O  Eg.  STF,
apreciando a constitucionalidade da Lei 9.783/99 na
ADINMC 2.010/DF, de relatoria do Ministro Celso de
Melo,  concluiu  que:  "o  regime  contributivo  é  por
essência,  um  regime  de  caráter  eminentemente
retributivo" pelo que "deve haver,  necessariamente,
correlação entre custo e benefício" 6. Seguindo esta
orientação,  as   Turmas  de  Direito  Público  do  STJ
consagraram posicionamento  no sentido de  afastar, a
partir  da  edição  da  Lei  9.783/99,   o   desconto
previdenciário incidente  sobre  a  gratificação  pelo
exercício  de  função  comissionada,  em  virtude  da
supressão  de  sua   incorporação,  visto  que  a
contribuição  não  pode  exceder  ao  valor  necessário
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para o custeio do benefício  previdenciário. 7. A ratio
essendi dos precedentes está em que: "O arcabouço
previdenciário vigente  está  esteado  em  bases
rigorosamente atuariais,  de sorte que,  se não houve
lamentáveis  distorções,  deve  haver  sempre
equivalência entre o ganho na ativa e os proventos e
as pensões da inatividade.   Por essa razão, é defeso ao
servidor  inativo,  em  vista  da  nota  contributiva  do
regime previdenciário, perceber proventos superiores
à respectiva remuneração no cargo efetivo em que se
deu  a  aposentação. Se  é  certo  que  no  ensejo  da
aposentadoria  não  será  percebida  a  retribuição
auferida na ativa concernente ao exercício de cargo
em comissão,  não faz o  menor sentido que  sobre  o
percebido  a  título  de  função  gratificada  incida  o
percentual relativo à contribuição previdenciária (cf.
ROMS 12.686/DF,  Relatora  Min.  Eliana Calmon, DJU
05.08.2002  e  ROMS  12.590/DF,  Relator  Min.  Milton
Luiz Pereira, DJU 17.06.2002). (ROMS 12455, Rel. Min.
Franciulli  Netto,  DJ  de  12/05/2003).  8.  Recurso
desprovido.

Ora,  na  hipótese  presente,  o  Tribunalde
Justiça da Paraíba, acompanhando o entendimento das Cortes Superiores, já
decidiu que não deve haver a incidência de contribuição previdenciária sobre
o 1/3 (Um terço) de férias, sobre horas extras, gratificação de representação
pelo  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  comissionada  ou
gratificada e sobre o auxílio alimentação.  Ao mesmo tempo, já definiu como
devidos os  demais descontos sobre as verbas constantes da remuneração
dos  servidores  civis  e  militares,  pagas  de  forma  continuada,  com  caráter
remuneratório, por ausência de previsão legal para a isenção.

Logo,  a  cobrança  de  contribuição
previdenciária em desacordo com tais decisões caracteriam prejuízo ao direito
da parte e, em consequência, impõe ao legislador não o direito, mas o dever
de  conceder  a  antecipação  de  tutela,  para  estancar  o  ato  de  flagrante
ilegalidade.

Entretanto,  em  sede  de  agravo  de
instrumento,  considerando  o  estado  da  ação  principal,  ainda  pendente  de
análise das provas e decisão judicial de mérito, não há que se falar, neste
instante,  sobre  devolução  das  importâncias  já  arrecadadas,  sob  pena  de
supressão de instância e avanço no pedido contido no recurso, que busca tão
somente a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos.

Por todo o exposto, entendo caracterizada
a situação que enseja o provimento monocrático do agravo, a teor do art. 557,
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ª 1º-A do Código de Processo Civil, por estar a decisão em confronto com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta própria Corte.

Assim, dou provimento parcial ao agravo de
instrumento,  para  determinar  que  a  agravada  se  abstenha  de  cobrar  a
contribuição previdenciária, se existente e devidamente comprovada, sobre o
1/3 (Um Terço) de férias, sobre as gratificações pelo exercício de cargo em
comissão, função comissionada ou gratificada e sobre horas extras, já que a
documentação  acostada  demonstra  que  não  há  cobrança  sobre  o  auxílio
alimentação ou etapa alimentação pessoal destacado.

Publique-se.

Intimem-se.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

                              Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
RELATOR
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