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AGRAVO  INTERNO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA
CUSTEIO  DO  FUNDO  DE  SAÚDE  DOS  POLICIAIS
MILITARES DA PARAÍBA. BASE LEGAL. LEI ESTADUAL
5.701/93,  ART.  27,  §2º.  DESCONTOS  OBRIGATÓRIOS
INDEVIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA
REPARTIÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  CONSTITUCIONAL
PREVISTA NO ART. 149 DA CRFB.  ARTS. 23, II,  E 195,
§4º,  AMBOS  DA  CRFB,  NÃO  RELACIONADOS  AO
DEBATE  JURÍDICO  TRAVADO  NESTA  LIDE.
IMPERTINÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO.  PRECEDENTES
DO STF, DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTE TRIBUNAL.
JULGADO  COM  REPERCUSSÃO  GERAL. RECURSO
QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  MANTEVE  A  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 149 da Constituição Federal de 1988,
compete  exclusivamente  à  União  instituir  contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse
das  categorias  profissionais  ou  econômicas,  como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.

É cediço que a competência comum trazida pelo art. 23 da
CF/88  é  administrativa,  não  se  confundindo  com  a
competência  tributária  exclusiva  para  legislar  especificada
no art. 149 da Constituição Federal. 
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O §  4º  do  art.  195  da  CF/88,  faz  expressa  referência  à
competência  residual da União para instituir impostos, sem
qualquer relação direta com a questão jurídica ora debatida,
já que sequer diz respeito a mesma modalidade de tributo. 

O STF, ao julgar o RE 573540/MG com repercussão geral
(tema 55), consignou que “O art. 149, caput, da Constituição
atribui à União a competência exclusiva para a instituição de
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais  e econômicas.
Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149,
§ 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos,
aos Estados-membros não foi atribuída competência para a
instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.”

Amoldando-se  a  disposição  normativa  da  Lei  Estadual
paraibana (art.  27,  §2º)  ao caso julgado pelo STF no RE
573540/MG-RG, é de rigor a manutenção da sentença que
consignou  sua  declaração  de  inconstitucionalidade
incidental  e,  consequentemente,  determinou  a  restituição
dos descontos indevidos realizados nos contracheques do
servidor militar estadual.

Observando-se  que  o  insurgente  não  trouxe  nenhuma
argumentação  nova  apta  a  modificar  o  posicionamento
unipessoal  anteriormente  firmado, impõe-se o
desprovimento  do  agravo  interno  interposto  contra  a
respectiva decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra a  decisão monocrática (fls.  54/56)  que negou seguimento à  Remessa
Necessária, mantendo a sentença consonante ao precedente do STF firmado
sob o rito da repercussão geral (tema 55).

A  sentença  recorrida (fls. 37/41), prolatada pelo Juízo de Direito
da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital  nos  autos  da  Ação  Ordinária
ajuizada por  Jaime Adelino  da Paz Rocha em face do Estado da Paraíba,
julgou procedente o pedido para declarar inexigível a cobrança da contribuição
compulsória  realizada  no  soldo  do  autor  no  percentual  de  três  por  cento,
destinada  ao  Fundo  de  Saúde  estadual,  determinando  a  suspensão  do
desconto  e  a  restituição  do  indébito  tributário,  respeitado  o  período  não
alcançado pela prescrição quinquenal. 
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Não houve recurso voluntário, fl. 42.

No parecer de fls. 50/52 a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo parcial provimento da remessa necessária.

Neste  recurso (fls.  64/67),  o  agravante  assevera  que  a
contribuição  social  para  o  fundo  de  saúde  estadual  financia  a  seguridade
social, sendo legítima e assegurada pelo art. 195, § 4º, e art. 23, II, ambos da
Constituição Federal. 

Contrarrazões ofertadas, fls. 71/76. 

 VOTO 

Embora o  Agravo  Interno confira  ao  relator  a  faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão  pela qual  os  apresento para  análise deste  órgão  colegiado,  em
complementação aos demais argumentos aqui lançados (grifo nosso):

“O  cerne  da  controvérsia  é  a  disposição  contida  na  Lei
Estadual nº 5.701/1993, a qual instituiu, em seu art. 27, §2º,
a  contribuição  de  3%  sobre  o  soldo  do  Servidor  Militar
Estadual da ativa, com a finalidade de custeio e manutenção
do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Estado da Paraíba.
Confira-se o teor da norma em liça:

Art.  27.  O  Estado  da  Paraíba  proporcionará  ao  servidor
militar  estadual,  ativo  e  inativo,  e  aos  seus  dependentes,
assistência  médico-hospitalar,  odontológica,  ambulatorial,
farmacêutica e laboratorial, através de suas organizações de
saúde,  de  acordo  com  o  disposto  nesta  lei  e  outros
dispositivos pertinentes. […]
§2º. Fica mantida a contribuição de 3% (três por cento) do
soldo do servidor militar estadual da ativa para o fundo de
saúde,  que  será  regulamentado  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo, por proposta do Comandante-Geral, no prazo de
60 dias a contar da publicação desta lei.

Trata-se,  portanto,  norma  estadual  impositiva  de
contribuição social para custeio de sistema de assistência à
saúde dos servidores militares estaduais ativos e inativos da
Paraíba, assim como de seus dependentes e pensionistas.

Como  visto,  é  cristalino  que  o  Ente  Público  Estadual
extrapolou os limites previstos nos arts. 42, § 1º e 142, §3º,
X, ambos da CF/88, instituindo tributo para o qual não detém
competência constitucional.
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Sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença de primeiro
grau.

Isso porque, conforme posicionamento firmado, tanto no Supremo
Tribunal Federal (que, em sede de repercussão geral, considerou
inconstitucional  norma jurídica  idêntica  a  ora  debatida),  quanto
nesta Corte de Justiça, os descontos realizados pela Lei Estadual
nº. 5.701/93 afiguram-se inconstitucionais, por violarem o art. 196
e 149 da CF/88.

Nesse sentido, julgados do Pretório Excelso:

CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  CUSTEIO  DOS  SERVIÇOS  DE
ASSISTÊNCIA  MÉDICA,  HOSPITALAR,  ODONTOLÓGICA  E
FARMACEÚTICA.  ART.  85  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
62/2002,  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS.  NATUREZA
TRIBUTÁRIA.  COMPULSORIEDADE.  DISTRIBUIÇÃO  DE
COMPETÊNCIAS  TRIBUTÁRIAS.  ROL  TAXATIVO.
INCOMPETÊNCIA  DO  ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.[...] II - O art. 149, caput, da Constituição atribui
à  União  a  competência  exclusiva  para  a  instituição  de
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e  de  interesse  das  categorias  profissionais  e  econômicas.
Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, §
1º,  e  149-A da Constituição.  À exceção desses dois casos,
aos Estados-membros não foi atribuída competência para a
instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III -
A  competência,  privativa  ou  concorrente,  para  legislar  sobre
determinada matéria não implica automaticamente a competência
para  a  instituição  de  tributos.  Os  entes  federativos  somente
podem  instituir  os  impostos  e  as  contribuições  que  lhes  foram
expressamente  outorgados  pela  Constituição.  IV  -  Os Estados-
membros  podem  instituir  apenas  contribuição  que  tenha  por
finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores.
A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de
serviços  médicos,  hospitalares,  odontológicos  e  farmacêuticos.
(RE 573540, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 14/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
105  DIVULG  10-06-2010  PUBLIC  11-06-2010  EMENT  VOL-
02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217-01 PP-00568 RT v.  99,  n.
900, 2010, p. 175-184)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  DESCONTO  COMPULSÓRIO
PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES
ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEMA
N.º 55 DA GESTÃO POR TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL
DO STF.  CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL
DOS DOIS CARGOS OCUPADOS POR SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, 60, §
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4º, 97, 175, III, PARÁGRAFO ÚNICO, E 195, INCISO III, DA CF.
CONTRIBUIÇÃO  FACULTATIVA.  PEDIDO  DE
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DA ADI
N.º  3.106.  INVIABILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  TEMA  N.º  407.  AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  O acórdão
recorrido  está  em  sintonia  com  o  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  as  contribuições
previdenciárias  para custeio de serviços de assistência  médica,
hospitalar,  odontológica,  social  e  farmacêutica  não  podem  ser
instituídos  de  forma  compulsória  pelo  Estado-Membro  por  lhe
faltar competência constitucional para tanto. (Precedentes: RE n.º
573.540, DJe de 11.06.10, Relator Ministro Gilmar Mendes, cuja
repercussão geral foi reconhecida, e ADI n.º 3.106, da relatoria do
Ministro Eros Grau). [...] (ARE 656632 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ
FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  11/12/2012,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02-2013)

Por  oportuno,  anoto  que  não  entendo  configurado  o
enriquecimento  ilícito  do  autor,  o  qual  foi  compelido  a  realizar
pagamento de tributo indevido, considerando ainda a fixação de
precedente da Corte Suprema e a limitação imposta pela sentença
quanto às verbas atingidas pela prescrição quinquenal.  [...]

Com  efeito  deve  ser  mantida  a  sentença  que  declarou  a
inconstitucionalidade incidental do art. 27, §2º, da Lei 5.701/93 e
determinou  a  restituição  do  indébito  tributário,  observando  a
prescrição  quinquenal,  valendo  ressaltar  que,  como  o  aludido
decisum  está em consonância com precedente do STF firmado
sob repercussão geral (tema 55), prescinde-se da apreciação do
caso  pelo  órgão  colegiado,  sendo  possível  o  julgamento
monocrático previsto no art. 557 do CPC/73, diploma aplicável à
espécie, por estar em vigor à época da prolação da sentença.”

O agravante alega neste recurso que os descontos feitos a título
de  contribuição  social  para  o  fundo  de  saúde  estadual  são  legítimos  e
amparados pelos arts. 195, §4º e 23, II, ambos da CF/88. Veja-se o teor dos
dispositivos citados:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: […]

II  - cuidar  da saúde  e  assistência  pública,  da  proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art.  195. A  seguridade  social  será  financiada  por  toda  a
sociedade,  de  forma direta  e  indireta,  nos  termos  da  lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios,  e das
seguintes contribuições sociais: […]
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§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido
o disposto no art. 154, I. 

Contudo, não há o que modificar na decisão monocrática, pois o
Estado, ao editar a norma contida no art. 27, §2º, da Lei nº. 5.701/93, impondo
a contribuição para custeio  de  assistência à  saúde  aos servidores militares
ativos, inativos, bem como aos seus dependentes e pensionistas, efetivamente
tratou de tributo (dada a sua natureza compulsória evidente) cuja competência
para instituição não lhe pertence, malferindo diretamente o art. 149, caput, da
CF/88, que diz:

Art.  149.  Compete  exclusivamente  à  União  instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento  de  sua  atuação  nas  respectivas  áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo  do  previsto  no  art.  195,  §  6º,  relativamente  às
contribuições a que alude o dispositivo. 

Além disso, é cediço que a competência comum trazida pelo art.
23 da CF/88 é administrativa, não se confundindo com a competência tributária
exclusiva para legislar especificada no art. 149 da Constituição Federal. 

Em que pese o art. 149 trazer a possibilidade de o Estado legislar
no seu parágrafo primeiro, esse é absolutamente restrito à previdência social,
não  se  estendendo à  hipótese de custeio  de  assistência  médico-hospitalar,
odontológica, ambulatorial, farmacêutica e laboratorial.

Outrossim, o  art.  149-A da CF88 trata  da  contribuição  para  o
custeio  do  serviço  de  iluminação  pública,  de  competência  apenas  dos
Municípios e Distrito Federal, em nada relacionada a temática destes autos,
quer seja porque não incluiu o Estado entre os sujeitos ativos da obrigação
tributária, quer seja por cuidar de fato gerador distinto do aqui discutido. 

Ademais, o § 4º do art. 195 da CF/88, faz expressa referência à
competência  residual da União para instituir impostos, também sem qualquer
relação direta com a questão jurídica ora debatida, já que sequer diz respeito a
mesma modalidade de tributo. 

 Confira-se  trecho do Acórdão no RE 573,  540 paradigma do
STF,  em  termos  claros  e  explicitamente  adequados  ao  caso  concreto  em
desate,  que o Ministro Relator denominou de ““plano de saúde” de adesão e
contribuição compulsórias”:

“Diante  de  todos  esses  argumentos,  conclui-se  que  os
Estados-membros  possuem  competência  apenas  para  a
instituição  de  contribuição  voltada  ao  custeio  do  regime
próprio  de  previdência  de  seus  servidores.  Falece-lhes,
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portanto, competência para a criação de contribuição ou de
qualquer  outra  espécie  tributária  destinada  ao  custeio  de
serviços  médicos,  hospitalares,  farmacêuticos  e
odontológicos prestados aos seus servidores. Ademais, não
há  óbice  constitucional  à  prestação,  pelos  Estados,  de
serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a
esses “planos” seja facultativa”

Eis  a  ementa  do  RE 573.540,  igualmente  inteligível  no  ponto
controverso:

“Os Estados-membros  podem instituir  apenas contribuição
que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência
de seus servidores.

A  expressão  "regime  previdenciário"  não  abrange  a
prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos
e farmacêuticos.” 

Corroborando o julgado  do Tribunal Pleno do STF, lavrado pelo
Min.  Gilmar  Mendes,  outros  Ministros  também se  manifestaram no  mesmo
sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL.  CONSTITUCIONAL.  ESTADOS  E
MUNICÍPIOS:  IMPOSSIBILIDADE  DE  INSTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  COMPULSÓRIA  PARA  CUSTEIO  DE
SERVIÇOS  DE  SAÚDE.  PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  (AI
788935  ED,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira
Turma,  julgado  em  01/02/2011,  DJe-046  DIVULG  10-03-
2011  PUBLIC  11-03-2011  EMENT  VOL-02479-02  PP-
00440) 

EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO
COMPULSÓRIA  PARA  O  CUSTEIO  DE  SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  149,  §  1º,  DA
CONSTITUIÇÃO. ADI 3.106/MG. AGRAVO IMPROVIDO. I –
No julgamento da ADI 3.106/MG, firmou-se entendimento de
que  a  instituição  de  contribuições  compulsórias  para  o
custeio da saúde,  realizada pelos Estados,  contraria o art.
149,  §  1º,  da  Constituição.  Restou  consignado,  nessa
ocasião,  que  contribuições  dessa  espécie  somente  são
admissíveis quando forem voluntárias. II – Na mesma linha,
foi afirmado quando do julgamento do RE 573.540-RG/MG,
que  é  ilegal  a  cobrança  compulsória  de  contribuição
instituída  para  financiamento  de  plano  de  saúde  para
servidor  público.  III  –  Agravo  regimental  improvido.  (AI
577304 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
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Primeira Turma, julgado em 19/10/2010,  DJe-218 DIVULG
12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-
00162) 

Vê-se que, no presente  Agravo  Interno, o insurgente  não trouxe
nenhuma argumentação nova apta a modificar o posicionamento supra.

Em  sendo  assim,  deve  ser  mantida a  decisão  agravada que
negou  seguimento  à  Remessa  Necessária e manteve a  sentença  que
corretamente declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 2º do art.
27  da  Lei  Estadual  nº.  5.701/93  e,  via  de  consequência:  a)  declarou  a
inexigibilidade da cobrança no contracheque do servidor,  suspendendo-a; b)
determinou  a  restituição  do  indébito  tributário,  respeitada  a  prescrição
quinquenal.

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo
interno.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/06 
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