
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014973-55.2015.815.2001 — 5ª
Vara da Fazenda Pública da Capital
Relator :  João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Igor de Rosalmeida
Dantas
Apelado : Antonio Alves Pessoa
Advogada : Pamela Cavalcanti de Castro (OAB/PB nº 16.129)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  –  APRECIAÇÃO  NA
SENTENÇA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  COBRANÇA  –  POLICIAL  MILITAR  –
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O FUNDO DE
SAÚDE  –  ILEGALIDADE  –  RESTITUIÇÃO  –
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  “A  QUO”  –
DESPROVIMENTO DO APELO.

– Tendo  a  sentença  impugnada  enfrentado  a  prejudicial  de
prescrição tal como pretendido pelo ente público, neste tocante
não  há  mais  interesse  recursal,  impondo-se,  assim,  a  sua
rejeição.

–  A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de
que a autorização constitucional para que Estado legisle sobre
previdência  social  não  alcança  a  instituição  de  contribuição
social para serviços de saúde. Nesse sentido, é o RE 573.540,
Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  DJe  de
11.6.2010, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 055).

Vistos, etc.

Trata-se de  Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Estado da Paraíba  contra a sentença de fls. 35/41, proferida nos autos da  Ação de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança  ajuizada  por  Antonio  Alves  Pessoa,  que  julgou
procedente o pedido exordial para declarar inexigível a contribuição destinada ao Fundo
de Saúde da Polícia Militar, determinando que o promovido restitua à parte autora os
valores descontados referentes ao período não prescrito.
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O apelante, às fls. 44/56, levantou a prejudicial de prescrição.
No mérito, defende a legalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Saúde, haja
vista que a mesma se emparelha de toda uma estrutura para prover a necessidade de
seus servidores. Argumenta ainda, que a contribuição em questão na realidade se trata
de uma taxa, de arrecadação obrigatória, haja vista que posto serviços à sua disposição.
Por fim, alternativamente, na hipótese remota de procedência do pedido exordial pugna
para que os juros de mora e a atualização monetária observe a nova redação do art. 1-F
da Lei 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009.

Contrarrazões às fls. 50/54.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 63/66, opinou pela
rejeição da prejudicial de prescrição e, no mérito, pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação, porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o Relatório. 

DECIDO.

Antes de adentramos ao mérito recursal, necessário a análise da
preliminar arguida pelo Estado da Paraíba nas razões recursais.

PRELIMINAR – PREJUDICIAL  DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Defende o Estado da Paraíba, o reconhecimento da prescrição
quinquenal das parcelas anteriores a 05 de março de 2010, haja vista que a instauração
da presente demanda ocorreu em 05/03/2015.

Ora,  colhe-se  dos  autos  que  o  magistrado  “a quo” julgou  a
demanda nos  moldes  pugnados pelo Estado da Paraíba,  ora apelante,  no sentido de
determinar que a prescrição atingisse as prestações retroativas ao quinquênio anterior à
propositura da ação, portanto, incabível, nesta parte, a irresignação. 

Destarte, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Colhe-se  dos  autos,  que  o  autor  ajuizou  a  presente  demanda
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança contra o Estado da Paraíba, alegando que
exerce a função de Policial Militar e desde que ingressou na corporação é obrigado a
contribuir para o Fundo de Saúde da instituição com 3% (três por cento) do valor do seu
soldo, conforme prevê o art. 27, §2º, da Lei Estadual nº 5.701/93.

Sustentou a ilegalidade da cobrança, bem como a incompetência
do Estado para instituir obrigação compulsória aos seus servidores, de acordo com o art.
149, §1º, da Constituição Federal de 1988.

Por fim, pediu a restituição do valor cobrado indevidamente. 

Ao apreciar a querela, o magistrado singular julgou procedente o
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pedido exordial para declarar inexigível a contribuição destinada ao Fundo de Saúde da
Polícia  Militar,  determinando  que  o  promovido  restitua  à  parte  autora  os  valores
descontados referentes ao período não prescrito, sob a fundamentação de que o art. 27, §
2º da Lei Estadual nº 5.701/93, extrapolou os limites constitucionais, pois o art. 195, §
4º  da  CF/88,  utilizado  como  justificativa  pelo  Estado  da  Paraíba,  não  trata  de
competência para legislar, mas apenas da possibilidade de ampliação da base de custeio
da seguridade social, naturalmente por quem possui a competência legislativa. 

Pois bem.

Conforme  dito  alhures,  o  ponto  central  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.

Assim dispõe a norma legal:

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, de 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.

O art.  149,  §  1º  da  CF/88  restringe  a  competência  tributária
estadual à instituição de contribuição previdenciária dos servidores públicos, de modo
que o réu não possui competência legislativa para instituir  contribuição compulsória
para o Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Paraíba.

A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que
a  autorização  constitucional  para  que  Estado  legisle  sobre  previdência  social  não
alcança a instituição de contribuição social para serviços de saúde. Nesse sentido, é o
RE 573.540, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2010, cuja
repercussão geral foi reconhecida (Tema 055), assim ementado: 

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
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EXTRAORDINÁRIO  NÃO  PROVIDO.  I  -  É  nítida  a  natureza
tributária  da  contribuição  instituída  pelo  art.  85  da  Lei
Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a
compulsoriedade  de  sua  cobrança.  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. 3. Ante o exposto, nego seguimento ao
recurso extraordinário. 

Corroborando  o  julgado  do  Tribunal  Pleno  do  STF,  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,  Primeira  Turma,  julgado  em
19/10/2010,  DJe-218  DIVULG  12-11-2010  PUBLIC  16-11-2010
EMENT VOL-02431-01 PP-00162)

Assim,  correta  a  decisão  proferida  pelo  juízo  “a  quo” que
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determinou a inexigibilidade do desconto compulsório efetuado sobre a remuneração do
servidor militar para custeio do Fundo de Saúde.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição e nos termos
do  art.  932,  IV,  “b”,  do  CPC/15,  NEGO  PROVIMENTO  A  REMESSA  E  A
APELAÇÃO. 

P. I.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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	É o Relatório.

