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DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014101-29.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Rogério Haroldo da Silva (Adv. Pamela Cavalcanti de Castro)           
AGRAVADOS: PBPREV – Paraíba Previdência e Estado da Paraíba .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO  FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
ESTADUAL.  POLICIAL  MILITAR.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  SOMENTE  SOBRE 
PARCELAS QUE SE INCORPORAM À APOSENTADORIA 
DO  RECORRENTE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DE  QUE  A 
EXAÇÃO ESTEJA OCORRENDO EM RELAÇÃO A OUTRAS 
RUBRICAS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  APLICAÇÃO  DO 
ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

- Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas se admite 
a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  parcelas 
remuneratórias  que,  futuramente,  serão  percebidas  pelo 
servidor,  a  título  de  benefício.  Demonstrado  que  a  exação 
incidiu  apenas  sobre  parcelas  que,  em  tese,  integram  a 
remuneração  fixa  do  agravante  e  que  possuem  a  natureza 
própria  das  rubricas  que  se  incorporam  aos  proventos  de 
aposentadoria, impositivo é o seguimento do recurso, por ser 
manifestamente inadmissível.

-  Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC  “O relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 



suspensivo  manejado  por  Rogério  Haroldo  da  Silva  contra decisão  interlocutória 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos 
da  ação de obrigação de  não fazer  c/c  cobrança,  ajuizada pelo  ora  agravante  em 
desfavor do Estado da Paraíba e da PBPREV – Paraíba Previdência.

Na decisão impugnada, o douto magistrado  a quo indeferiu o 
pedido liminar, sob o fundamento de que impossível se revela a concessão de tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública quando importar em aumento ou extensão de 
vantagens a servidores públicos, a teor do que estabelece o disposto no art. 2º-B, da 
Lei 9.494/97.

Inconformado,  o  militar  agravante  ofertou  suas  razões 
recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,  argumentando,  em  suma,  que  a 
PBPREV vem efetuando desconto sobre verbas que não integrarão a base de cálculo 
dos proventos de aposentadoria, tais como  “Grat. Pres PM, Grat. POG PM, Grat. 
Extr.  PM, Grat.  Ext.  Pres,  Gratificação Etapa Alimentação de Pessoal Destacado, 
Grat.  Habilitac.  Policia  Militar,  Gratificação  PM  Variado,  Bolsa  Desempenho 
Militar,  Férias,  Grat.  GPE.  PM,  Grat.  Operador  de  Viatura,  Bolsa  Desempenho 
Policial, Plantão Extra PM e demais verbas excluídas no art. 4º, § 1º da Lei 10.887/04.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de 
fazer cessar os descontos previdenciários com repercussão nas referidas rubricas, e, 
no mérito, requer o provimento do recurso.

É o relatório do que se revela essencial.

Decido

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta  em  deslinde,  há  de  se  adiantar  que  o  presente  recurso  é  manifestamente 
inadmissível, devendo, pois, ser negado seguimento, pelas razões que seguem.

Conforme  relatado,  a  pretensão  recursal  reside  em  obter 
antecipação  de  tutela,  a  fim  de  impedir  que  o  polo  agravado  faça  incidir 
contribuições previdenciárias sobre verbas que, embora integrem a remuneração do 
recorrente, não serão, em tese, computadas para efeitos de aposentadoria.

Em casos como o dos autos, antes de qualquer exame acerca da 
legalidade  dos  descontos,  impositiva  é  a  verificação  se  eles  estão,  efetivamente, 
ocorrente,  o  que  se  faz  ao  analisar  as  fichas  financeiras  acostadas  ao  caderno 
processual, através de um simples cálculo aritmético.

No  caso  em  discussão,  observa-se  dos  comprovantes  de 
pagamento,  dos  exercícios  2011  (novembro/dezembro),  2012,  2013  e  2014 
(janeiro/março), período este que antecedeu o ajuizamento da ação (maio de 2014), 
que  a  contribuição  somente  está  incidindo  sobre  três  itens:  Soldo,  Gratificação 



Habilitação Polícia Militar e Anuênio.

Tomando como exemplo o comprovante de pagamento do mês 
de março de 2014 (fl. 35), observa-se que o  Soldo e a Gratificação Habilitação Polícia 
Militar1, que tem o mesmo valor (R$ 954,72), somam R$ 1.909,44 (mil novecentos e 
nove reais e quarenta e quatro centavos). Além disso, a título de Anuênio o agravante 
percebe o valor de R$ 14,68 (quatorze e sessenta e oito centavos).  Somando esses 
valores, chega-se a um total de R$ 1.924,12 (mil novecentos e vinte e quatro reais e 
doze centavos).

Considerando que a alíquota praticada pela PBPREV para as 
contribuições  previdenciárias  é  de  11%  (onze  por  cento),  a  incidência  deste 
percentual  sobre  o  somatório  indicado  acima  implica,  exatamente,  R$  211,65 
(duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), valor este que foi descontado da 
remuneração integral do recorrente.

Quanto  ao  terço  de  férias,  observa-se  que  também  não  há 
incidência do desconto, já que no mês em que o benefício foi recebido (abril de 2013) 
não houve majoração do valor nominal descontado a título de contribuição para a 
PBPREV (fl. 34).

O  desconto,  em  um  exame  não  definitivo,  em  razão  do 
momento  processual,  incidiu  apenas  sobre  parcelas  que,  em  tese,  integram  a 
remuneração fixa do agravante e que possuem a natureza própria das rubricas que se 
incorporam aos proventos de aposentadoria, já que o recebimento não está sujeito a 
qualquer condição de trabalho.

Neste  particular,  importante  anotar  que  o  sistema  de 
previdência dos  servidores  públicos dispõe,  em seu art.  40,  §  3º,  da Constituição 
Federal, com a redação dada pela EC 41/03 que  "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 trata o artigo 201, na forma da lei."

Portanto,  a  norma  constitucional  que  trata  do  cálculo  dos 
proventos de aposentadoria dos servidores públicos remete à regra estabelecida para 
o regime geral de previdência, determinando que seja feito sobre o mesmo salário 
base utilizado para cálculo da contribuição previdenciária dos empregados em geral.

O artigo 201, da Constituição Federal, que disciplina o regime 
geral de previdência social, institui no §11 que:

"Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

1 Art.  3º.  Compõem  a  remuneração  do  servidor  Policial  Militar  e  do  Bombeiro  Militar:  I  –  Soldo;  II  –  Gratificação  de  
Habilitação Militar; III – outras vantagens previstas em lei. (Lei Estadual nº 8.562/2008)



incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição 
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos 
casos e na forma da lei."

Percebe-se,  assim,  que  o  §11  do  artigo  201,  da  Constituição 
Federal,  aplicável  ao regime de previdência dos servidores Públicos por força do 
artigo  40,  §3  da Constituição Federal,  ao  determinar  que os  ganhos habituais  do 
empregado,  a  qualquer  título,  sejam  incorporados,  ao  salário  para  efeito  de 
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, consagrou a 
equivalência  entre  o  que  vai  ser  pago  pelo  servidor  e  o  que  ele  vai  receber 
futuramente.

Nessas  circunstâncias,  apenas  se  admite  a  incidência  de 
contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias que, futuramente, serão 
percebidas pelo servidor, a título de benefício.

Logo, resta claro que as parcelas remuneratórias sobre as quais 
está  incidindo  a  exação  podem  integrar  a  base  de  cálculo  da  contribuição 
previdenciária,  sob pena de violação ao   equilíbrio  e  proporcionalidade existente 
entre o valor a ser pago pelo servidor e o do benefício futuro, consagrado no texto 
constitucional

Ante o exposto, como o pedido recursal reside em suspender 
supostos descontos previdenciários que, segundo o agravante, estavam ocorrendo de 
forma  indevida,  e,  por  outro  lado,  verificando  que  a  contribuição,  nos  meses 
anteriores ao ajuizamento da demanda,  somente está incidindo sobre parcelas de 
caráter  permanente,  a  saber,  Soldo,  Gratificação  Habilitação  Polícia  Militar  e 
Anuênio, não há que se falar, assim, pelo menos do que consta do presente agravo, 
em  descontos  indevidos,  razão  pela  qual  entendo  que  o  recurso  em  tela  é 
manifestamente inadmissível. 

Desse  modo,  sem  mais  delongas,  tenho  que  o  recurso  sob 
apreço é manifestamente inadmissível,  razão pela qual  nego-lhe seguimento, nos 
termos do art. 557, caput, do Código de Ritos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


