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MAGISTÉRIO  MILITAR”.  EXISTÊNCIA  DE
NORMA  EXCLUDENTE  DO  ÂMBITO  DE
INCIDÊNCIA. ART. 21, §4º, DA LEI ESTADUAL
Nº  5.701/1993.  ILEGALIDADE  DA
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. 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. (Súmula editada por força da decisão
prolatada  nos  autos  do  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº.2000730-
32.2013.815.0000,  julgado  em  19/05/2014,
tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas
no DJ de 23/05/2014).

2.  “As  desonerações  tributárias  demandam
norma  explícita  e  específica,  sendo  vedada  a
interpretação  extensiva  de  rol  taxativo.
Precedentes  do  STJ.”  (REsp  921873/RS,  Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/10/2009, DJe 23/11/2009).

3.  A “GRATIFICAÇÃO MAGISTÉRIO MILITAR”
se encontra excluída do âmbito de incidência da
contribuição previdenciária por força do art. 21,
§4º, da Lei Estadual nº 5.701/1993.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da Terceira  Câmara Cível,  à
unanimidade de votos,  em rejeitar a preliminar  e negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento
de fls. 179.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 149/162) interposta pelo
ESTADO DA PARAÍBA contra decisão monocrática (fls. 141/147) que
deu  provimento  parcial  ao  Reexame  Necessário  da  sentença  (fls.
124/131) que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por
Maikson de Souza Queiroz, Rodrigo Alexandre de Araújo,  Alberto
Gomes do Nascimento,  Maria Lucena Pereira,  Francisco de Assis
Oliveira, Marcos Antônio Medeiros de Oliveira, Cristiane Leôncio de
Andrade,  João Clemente da Silva  Neto,  Diomar de Oliveira Alves,
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Daniele  Araújo  Correia  do  Nascimento,  Alex  Coutinho  Araújo,
Alexandre  Lima  Silva,  Raul  Ramos  Travassos  Barbosa  e  Itamar
Ferreira da Silva em face do AGRAVANTE e da PBPREV – PARAÍBA
PREVIDÊNCIA,  declarando  a  ilicitude  da  contribuição  previdenciária
incidente sobre parcelas da remuneração dos autores e condenando-os
à restituição.

Inconformado, o ente político manejou o presente Agravo
Interno, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito
defendeu a reforma da decisão para que sejam rejeitados os pedidos
autorais.

Contrarrazões apresentadas (fls.166/176).

É o relatório.

VOTO

1.  DA PRELIMINAR  DE ILEGITIMIDADE  DO ESTADO
DA PARAÍBA

A princípio,  o  Estado  da  Paraíba  ventilou  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  ad  causam,  considerando  que  a  sua  autarquia
estadual, a PBPREV, possui personalidade jurídica própria, de modo que
seria a pessoa competente para ser demandada com exclusividade na
presente ação.

A  decisão  monocrática  entendeu  que,  apesar  de  ser
notório que o resultado dos descontos foi integralmente repassado para o
sistema de previdência, sob a administração da PBPREV, o Estado da
Paraíba  agiu  na  condição  de  “substituto  tributário”  (entendido  como
sendo o responsável pela retenção e recolhimento do tributo devido pelo
contribuinte de direito, que é o servidor público).

Pacificando  o  tema,  foi  uniformizada  a  jurisprudência
desta Corte, entendendo que o dever de cessar o desconto indevido de
valores,  em relação à remuneração de servidores  ativos,  pertence ao
poder Executivo, nos seguintes termos:

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. (Súmula editada por força da decisão prolatada
nos  autos  do  Incidente  de  Uniformização  de
Jurisprudência nº.2000730-32.2013.815.0000, julgado em
19/05/2014,  tendo  as  conclusões  do  Acórdão  sido
publicadas no DJ de 23/05/2014).

Em sendo assim, rejeito a preliminar. 

2. DO MÉRITO
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Analisando as razões do recurso,  vislumbro ser o caso
de  desprovimento,  com  consequente  manutenção  da  decisão
monocrática.

A  Constituição  Federal dispõe  acerca  do  sistema  de
previdência  dos  servidores  públicos  em  seu  artigo  40,  §  3º,  com  a
redação dada pela EC nº 41/03, da seguinte forma:

Art. 40. […]

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por
ocasião  da  sua  concessão,  serão  consideradas  as
remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor  aos  regimes de  previdência  de  que tratam
este artigo e o art. 201, na forma da lei.

Já o art. 201, da Lei Ápice, disciplina o regime geral de
previdência social instituindo que: 

§  11.  Os  ganhos  habituais  do  empregado,  a  qualquer
título,  serão  incorporados  ao  salário  para  efeito  de
contribuição  previdenciária  e  conseqüente  repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

Obedecendo ao ditame constitucional e por força do art. 2º
do  Decreto  31.748/20101 (Regulamento  Geral  da  PBPrev  –  Paraíba
Previdência), entende-se como perfeitamente aplicável os dispositivos da
Lei  Federal  nº  10.887/2004,  visto  não  haver  colisão  com  entre  elas,
conforme entendimento extraído do AgRg no REsp 1233201/MA.

O diploma  federal  relaciona,  no  §1º  de  seu  art.  4º,  as
parcelas da remuneração que devem ser excluídas da base de cálculo
para incidência da exação. In verbis:

Art. 4º.
[...]

§ 1
o

 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:

I - as diárias para viagens;
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família;
V - o auxílio-alimentação;
VI - o auxílio-creche; 

1 Art. 2º A PBPREV - Paraíba Previdência reger-se-á pela Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de
1998, pela Lei Estadual que a criou e pelas Leis posteriores, e, ainda, pelo Regulamento Geral e
Regulamentos que vierem a ser editados, e demais legislações e normas aplicáveis.
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VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de
local de trabalho; 
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de
cargo  em  comissão  ou  de  função  comissionada  ou
gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art.
40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do
art.  3º  da  Emenda  Constitucional  nº  41,  de  19  de
dezembro de 2003; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de
2012)
X - o adicional de férias;  (Incluído pela Lei nº 12.688, de
2012)
XI - o adicional noturno;  (Incluído pela Lei nº 12.688, de
2012)
XII - o adicional por serviço extraordinário;  (Incluído pela
Lei nº 12.688, de 2012)
XIII  -  a  parcela  paga  a  título  de  assistência  à  saúde
suplementar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar;
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)
XV  -  a  parcela  paga  a  servidor  público  indicado  para
integrar conselho ou órgão deliberativo,  na condição de
representante do governo,  de órgão ou de entidade da
administração pública do qual é servidor;  (Incluído pela
Lei nº 12.688, de 2012)
XVI - o auxílio-moradia;  (Incluído pela Lei nº 12.688, de
2012)
XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso,
de  que  trata  o  art.  76-A  da  Lei  nº  8.112,  de  11  de
dezembro de 1990;  (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)
XVIII  -  a  Gratificação  Temporária  das  Unidades  dos
Sistemas  Estruturadores  da  Administração  Pública
Federal (GSISTE), instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de
outubro de 2006; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)
XIX  -  a  Gratificação  de  Raio  X.  (Incluído  pela  Lei  nº
12.688, de 2012)

§ 2
o

  O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar
pela  inclusão,  na  base  de  cálculo  da  contribuição,  de
parcelas  remuneratórias  percebidas  em decorrência  de
local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou
de função comissionada ou gratificada, de Gratificação de
Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno
ou de adicional por serviço extraordinário, para efeito de
cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no
art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda
Constitucional  nº  41,  de  19  de  dezembro  de  2003,
respeitada,  em  qualquer  hipótese,  a  limitação
estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.
(Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)

Portanto, excluídas as verbas explicitadas no art. 4º, § 1º,
da Lei  nº  10.887/2004,  as demais deverão compor  a base de cálculo
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para as contribuições previdenciárias  do servidor,  entrando no cálculo
dos proventos de aposentadoria.

Visto que a contribuição previdenciária possui indiscutível
natureza  tributária,  qualquer  desoneração  demanda  norma  explícita  e
específica,  sendo  vedada  qualquer  interpretação  extensiva.  Assim  se
posiciona o STJ:

1. As desonerações tributárias demandam norma explícita
e específica, sendo vedada a interpretação extensiva de
rol taxativo. Precedentes do STJ.
[…]
3.  Somente  se  excluem  da  base  de  cálculo  da
contribuição previdenciária de servidor público as verbas
expressamente excluídas pelo parágrafo único do art. 1º
da Lei 9.783/99 e art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004.
(REsp  921873/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  13/10/2009,  DJe
23/11/2009).

Por força do art. 4º, §1º, da referida lei federal, a decisão
monocrática  concluiu  estar  excluída  a  incidência  da  contribuição
previdenciária  sobre: “Serviço  extraordinário  (EXTRA-PRES e  Plantão
Extra), auxílio-alimentação, adicional de insalubridade e gratificação de
magistério militar”.

Apesar  da  divergência  de  nomenclaturas,  percebeu-se
claramente  que  as  verbas  se  encontram no  rol  excludente,  conforme
quadro demonstrativo abaixo:

Verba 
Correspondente no art. 4º, §1º,

da Lei nº 10.887/2004

Serviço extraordinário (EXTRA-
PRES e Plantão Extra)

Inciso XII

Auxílio-alimentação Inciso V

Adicional de Insalubridade Inciso VII

Já  a  Gratificação  Magistério  Militar  –  CFS  encontra
disciplina  na  Lei  Estadual  nº  5.701/1993  que,  em  seu  art.  21,  §4º,
estabelece  a  impossibilidade  de  incorporação  à  remuneração  e
consequente incidência de contribuição previdenciária, como se vê:
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Assim sendo, seus valores não poderão compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária, devendo a sentença ser mantida
nesse  ponto, aplicando-se  a  posição  consolidada  nesta  Corte,
destacados no que importa:

APELAÇÃO  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DO ART. 57 DA LC 58/03.
DESCONTO POSSÍVEL. 1/3 FÉRIAS, PLANTÃO EXTRA
PM.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO.  (TJPB;  APL  0108770-90.2012.815.2001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques  de Sá e  Benevides;  DJPB 01/06/2015;  Pág.
33).

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  Remessa
oficial  e  apelação  cível.  “ação de repetição de indébito
previdenciário”.  Pedido  de  devolução  dos  descontos
previdenciários  reputados  indevidos.  Terço  de  férias,
etapa de alimentação destacado, plantão extra,  grat.
Do 57, VII, da LC nº 58/2003 (gratificação de atividades
especiais-  TEMP.  e  POG. PM,  EXTRA-PM,  PM.  VAR.,
EXTRA  PRES.  PM, PRESS.  PM).  Verba  de  caráter
indenizatório.  Não  incidência  de  contribuição
previdenciária. Reforma parcial da sentença. Provimento
parcial. A contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias e
gratificações  que  não  integram  os  proventos  da
aposentadoria é expressamente excluída pela legislação
que  regulamenta  a  matéria  no  âmbito  do  estado  da
Paraíba, a teor do art. 13, § 3º, da Lei nº 9.939/2012 e do
art. 4º, §1º da Lei federal nº 10.887/04. Não estando as
verbas  reclamadas  relacionadas  na  legislação  como
isentas, devem sofrer a incidência da contribuição. (TJPB;
Ap-RN  0119816-76.2012.815.2001;  Segunda  Câmara
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Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos; DJPB 18/09/2015)

[…] Julgados desta corte têm decidido ser indevido o
desconto  de  contribuição  previdenciária  nas
gratificações previstas no art. 57, inc. VII da LC 58/2003,
referente a atividades especiais  (TEMP; POG. PM; PM
VAR;  EXTR-PM),  a  gratificação  de  insalubridade  e
especial operacional, de atividades especiais temporárias,
dada a natureza transitória e o caráter propter laborem e
também com relação ao PLANTÃO EXTRA PM por ser
um adicional pelo serviço extraordinário. (TJPB; Ap-
RN  0108781-22.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 06/08/2015; Pág. 16).

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  suscitada  e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. o Des. José Aurélio da Cruz,
(relator), a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr.
Marcos William de Oliveira,  Juiz convocado em substituição ao Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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