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EMENTA 

 
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE 
MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À 
IMUNIDADE CONFERIDA AOS SEGURADOS DO RGPS E SERVIDORES – ART. 5º 
EC 41/03 -  ART. 40 §18 CR 88 – INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO 
 
1. A contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve incidir sobre o 
total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com a norma 
do artigo 3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2215-
10/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos segurados do RGPS e 
servidores. 
 
2. Sugiro, respeitosamente, ao MM. Ministro, que imprima a sistemática prevista no art. 
7º do Regimento Interno, que determina a devolução às Turmas de origem dos feitos 
congêneres, para manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora 
pacificada. 
 
3. Incidente conhecido e não provido. 
 

VOTO 
 

Pretende a parte autora o reconhecimento da imunidade conferida aos segurados do 
RGPS e estendida aos servidores públicos, equivalente ao teto da previdência social, 
por força do §18º do art. 40 da CF,  de forma que só houvesse incidência de  
contribuição para a pensão militar sobre os proventos que excedam ao teto da 
Previdência Social. Fundamenta sua pretensão no princípio da isonomia.  
 
A sentença julgou improcedente o pedido, o que foi mantida pela Turma Recursal. 
Incidente de uniformização interposto pela parte autora trazendo como paradigma 
acórdão da TR SC. 
 
É o relatório. 
 
Recurso tempestivo e interposto na forma da legislação de regência. 
 
Impende ressaltar que os proventos de inatividade dos segurados  jungidos ao RGPS 
encontram-se imunes à tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 
195, inciso II da CF e, bem assim, que os da inatividade dos servidores jungidos ao 
RPPS encontram-se imunes à tributação da contribuição previdenciária até o advento 
da EC 41/03.  
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A EC 20/1998 também assegurou aos servidores públicos, além do disposto no art. 40 
da CF, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência, ex vi do §12º 
do art. 40.  
 
Contudo, com o advento da EC 41/03, institui-se a incidência de contribuição 
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão que superassem o teto da 
previdência, para os servidores públicos.  
“§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 
pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”  
 
Sublinhe-se que persiste a imunidade para os proventos do RGPS, os quais tem por 
valor máximo o teto da previdência, nos termos do inciso II do art. 195, cuja redação 
não foi modificada.  
“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:  
........................ 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998) 
    
Interposta ADIN 3105-8, reconheceu o STF a constitucionalidade da tributação instituída 
sobre os proventos dos servidores inativos e ativos pela EC 41/03, posto que tanto para 
os segurados da RGPS que recebem no máximo o valor do teto, quanto para os 
servidores civis, os valores equivalentes ao teto estariam imunes a tributação.  
 
Frise-se que, com o advento da EC 20/98 e 41/03 houve profundas modificações no 
RGPS e na previdência dos servidores públicos.  
 
Ocorre que, deste o advento da EC 18/98, os militares foram deslocados do capítulo da 
Administração Pública para o capítulo das Forças Armadas – Título da Defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas. 
 
Assim sendo, como possuem regime próprio de previdência diferenciado do RGPS 
(celetista) e do RPPS (servidores civis), com regras próprias infra-constitucionais e 
direitos e garantias constitucionais diferenciados, não há que se falar em aplicação 
analógica ou aplicação da isonomia, vez que não estão jungidos a regimes iguais, se 
quer semelhantes. Só para citar algumas diferenças menciono a possibilidade da  
pensão de filho maior estender-se até os 24 anos, se universitário, bem  como mediante 
contribuição específica haver possibilidade de concessão, ainda na atualidade, a filha 
maior capaz.  
 
Outrossim, não encontro fundamentos para acolher o recurso interposto, razão pela 
qual voto por conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização, firmando a 
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tese de que a contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve 
incidir sobre o total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo 
com a norma do artigo 3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida 
Provisória nº 2215-10/2001, não havendo direito à imunidade conferida aos segurados 
do RGPS e servidores.  
 
 
Sugiro, respeitosamente, ao MM. Ministro, que imprima a sistemática prevista no art. 7º 
do Regimento Interno, que determina a devolução às Turmas de origem dos feitos 
congêneres, para manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora 
pacificada. 
 

 
Brasília, 15 de maio  de 2012. 

 
Vladimir Santos Vitovsky 

Juiz Federal 
 
 

ACÓRDÃO 
 
Acórdão os membros da Turma Nacional de Jurisprudência conhecer do incidente de 
uniformização e negar-lhe provimento firmando a tese de que a contribuição 
previdenciária dos militares inativos e pensionistas deve incidir sobre o total das 
parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com a norma do artigo 
3-A da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2215-10/2001, 
não havendo direito à imunidade conferida aos segurados do RGPS e servidores.  
                                                                                                                                                                                                       

Brasília, 15 de maio  de 2012. 

 
Vladimir Santos Vitovsky 

Juiz Federal 
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CERTIDÃO 
 

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu 
do incidente de uniformização e negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) 
Relator(a). 
Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE 
LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, 
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