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Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Poder Judiciário 

2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA,

RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810271  

Processo nº 0035626-48.2020.8.17.2001
AUTOR: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO EST DE PERNAMBUCO 

REU: FUNAPE, ESTADO DE PERNAMBUCO 

  

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

 
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS

POLICIAIS CIVIS DE PERNAMBUCO (SINPOL/PE), devidamente qualificado, por intermédio de advogado habilitado,

contra o ESTADO DE PERNAMBUCO e a FUNAPE, ambos qualificados na exordial, através da qual busca-se medida

judicial que determine a proibição de quaisquer descontos previdenciários (FUNAFIN) que venham a ser realizados

pelos Réus sobre gratificações não incorporáveis à aposentadoria dos Policiais Civis de Pernambuco, notadamente

sobre a Gratificação de Localização Policial (GR LOC POL) que os referidos Policiais Civis estejam recebendo.

No mérito, requer, ainda, a realização da devolução de todo o valor descontado ilegalmente a título de

FUNAFIN sobre a rubrica “GR LOC POL” dos referidos servidores públicos desde julho de 2015 a julho de 2020 dos

vencimentos do referidos Policiais Civis, quantum a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, em virtude a

impossibilidade de ser feito na ajuizamento da presente demanda; c) Seja reconhecida e declarada a inexigibilidade da

incidência do desconto do FUNAFIN sobre das verbas não incorporáveis na aposentadoria dos Policiais Civis de

Pernambuco;

Narra o Sindicato autor que muitos Policiais Civis de Pernambuco recebem além do vencimento base, valores

relativos à “Gratificação de Localização Policial”, rubrica “GR LOC POL”, código 0206, gratificação prevista no inciso V

do artigo 24 da Lei Estadual n. 6.425/1972 (Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco), no valor atual de 100,00

reais. Defende que a base de cálculo do desconto da contribuição previdenciária (rubrica FUNAFIN) dos vencimentos

dos aludidos servidores deve ter somente como base de cálculo o salário e a gratificação de risco de vida, uma vez

que as demais gratificações não serão incorporadas aos vencimentos do servidor, nem tampouco devem servir de

base para a aposentadoria. Complementa que a base de cálculo que vem sendo utilizada para desconto do regime

próprio de previdência (FUNAFIN) incorpora também a referida gratificação, ultrapassando, portanto, o valor

legalmente devido.

Atuando como substituto processual e em defesa da categoria pela qual representa, ingressa o Sindicato com

a presente ação para que cessem os descontos previdenciários sobre a Gratificação de Localização Policial dos

servidores que a recebem.

Junta documentos e faz os demais requerimentos de estilo.

Devidamente intimados, os réus apresentaram manifestação ao pedido de tutela de urgência, alegando

ausência dos requisitos para a concessão da tutela, bem como que não há sinalagma entre a contribuição

previdenciária e o benefício previdenciário. Ademais, asseveram que quando se trata de quaisquer parcelas

recebidas após a EC 41/03, afasta o argumento de que não podem ser exigidas contribuições sobre valores que não

integrarão a aposentadoria. Requereu, ao final, a improcedência da ação e indeferimentos dos pedidos. 

É o relatório. Decido.

Defiro a gratuidade da Justiça por não visualizar elementos, até então, de afastar a alagada hipossuficiência.

Passo a análise da tutela provisória de urgência.

Como é sabido, as tutelas provisórias de urgência, seja de caráter satisfativo ou cautelar, necessitam para sua

concessão da demonstração, em sede de cognição sumária, de probabilidade do direito e do perigo de dano ou o
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risco ao resultado útil do processo, conforme preconizado no art. 300 do NCPC.

Ao compulsar os documentos acostados aos autos, tenho que se encontra presente a probabilidade e perigo

de dano. Explico.

O cerne da questão cinge em saber se as parcelas pagas aos servidores públicos de natureza transitória, que

não são posteriormente incorporadas aos proventos da inatividade, podem ser incluídas na base de cálculo da

contribuição previdenciária. Vejamos.

A contribuição previdenciária é uma espécie de tributo classificado como vinculado ou retributivo, de modo

que, para justificar a sua cobrança, o Estado deve realizar uma atividade específica relativa ao contribuinte.

Diferentemente dos tributos contributivos, os quais independem de atividade estatal específica, estando o

contribuinte solidário aos fins do Estado, mesmo que de maneira forçada, nos tributos retributivos deve haver uma

correspondência entre as parcelas pagas pelo contribuinte e a contraprestação a ser realizada pelo sujeito ativo do

tributo.

No caso das contribuições previdenciárias, tributo retributivo que é, a sua base de cálculo deve corresponder

ao futuro benefício a ser recebido por cada servidor, de modo que não haja o financiamento de todo o sistema

previdenciário indistintamente.

Dessa forma, a legislação que determine a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária das

parcelas que não serão incorporadas aos proventos da aposentadoria é considerada inconstitucional.

O Art. 24 da Lei Estadual n. 6.425/1972 (Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco) dispõe: “Conceder-se-á

gratificação ao funcionário policial:

(...)

V - pelo exercício em determinadas zonas ou locais;”

Posteriormente, a lei sofreu alterações quanto a valor da gratificação e sua composição pelas Leis Estaduais

n. 10.278 de 22/06/1989, nº 12.635 de 14 de julho de 2004 e n. 12.999/2004.

A “GR LOC POL” é uma gratificação que possui natureza propter laborem, ou seja, natureza condicional,

precária e provisória, que não são incorporáveis para fins de aposentadoria,

Desata feita, por não ser incorporado aos proventos da inatividade, não há que se falar em incidência da

contribuição previdenciária sobre o valor recebido atinente a “Gratificação de Localização Policial”, rubrica “GR LOC

POL”, código 0206.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados no mesmo sentido e, ainda, nesse espeque estão

as decisões do STF, conforme ementado no acórdão que segue:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE

SOBRE HORAS EXTRAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas

incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se

nega provimento. (RE 389903 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL; Relator: Min. EROS GRAU; Julgamento:  21/02/2006;

Órgão Julgador: Primeira Turma)

Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, entendendo não ser

possível a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária das parcelas não incorporáveis à aposentadoria:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS

SUPERIORES E NO TJPE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA

PROVIMENTO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.1. O entendimento dos

Tribunais Superiores e desta Corte Estadual de Justiça  encontra-se pacificado no sentido de que é indevido o

desconto previdenciário incidente sobre as parcelas indenizatórias ou as que não incorporem à remuneração

do servidor, em virtude do caráter transitório delas.2. No caso concreto, inexiste controvérsia sobre a

incidência de descontos de contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias não incorporadas

aos proventos de aposentadoria do servidor público ("Gratificação de Localização Especial" e "Gratificação de

Difícil Acesso").3. Nesse desiderato, nega-se provimento a remessa necessária, mantendo a sentença que

determinou aos réus a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária indicada na atrial sobre as

gratificações percebidas pelos autores acima identificadas,condenado-os ao pagamento da restituição do

indébito, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal.4. Prejudicado o apelo voluntário. À unanimidade

de votos. (Apelação / Remessa Necessária 539298-50003745-55.2015.8.17.0990, Rel. Josué Antônio
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Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 12/02/2020, DJe 27/02/2020) 

 
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE

SOBRE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NO TJPE. PRECEDENTES DO STF E

DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O entendimento dos Tribunais Superiores e

desta Corte Estadual de Justiça se encontra pacificado no sentido de que é indevido o desconto previdenciário

incidente sobre as parcelas indenizatórias ou as que não incorporem à remuneração do servidor, em virtude

do caráter transitório delas.2. No caso concreto, inexiste controvérsia sobre a incidência de descontos de

contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória não incorporada aos proventos de aposentadoria do

servidor público estadual a título de "Gratificação por Localização Especial".3. Nesse desiderato, impõe-se a

manutenção da sentença sem alteração. 4. Apelação não provida. À unanimidade de votos. (Apelação Cível

492984-40000185-49.2016.8.17.1450, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público,

julgado em 29/01/2020, DJe 12/02/2020) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A

"GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPECIAL" E "GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO". NATUREZA

TRANSITÓRIA (PROPTER LABOREM). INDEVIDO O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. 1. Agravo de

instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito antecipatório de suspensão da exigibilidade

das contribuições previdenciárias incidentes sobre a "gratificação de localização especial" e a "gratificação de

locomoção". 2. As hipóteses legais de impedimento de concessão da tutela antecipada devem ter

interpretação literal e restrita, por tratarem-se de impeditivos normativos a direito subjetivo processual dos

requerentes. 3. Cabível a antecipação dos efeitos da tutela, pois a interrupção do abatimento das

contribuições não se confunde com a concessão de vantagens pecuniárias antes não pagas. 4. As

gratificações de localização especial e a de locomoção são parcelas integrantes do vencimento apenas

dos funcionários que exercem o magistério em condições especiais, detendo, portanto, natureza

propter laborem. 5. Sobre as gratificações transitórias, não incorporáveis aos proventos de

aposentadoria, é indevido o desconto previdenciário, conforme orientação pacífica da jurisprudência

pátria. 6. Tendo o estado comprovado o cumprido da liminar concedida, ainda que tardiamente, tem-se por

esgotada a atividade jurisdicional desta instância, cabendo aos agravantes, no momento processual correto,

tomarem as providências que entenderem cabíveis. 7. Agravo de Instrumento provido. 8. Decisão unânime.

(TJ-PE - AI: 3505431 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 22/05/2015,  4ª

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2015) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS

PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE NÃO COMPORÃO OS FUTUROS PROVENTOS DE

APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente controvérsia recursal consiste em analisar, em sede

de juízo sumário de cognição, a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas

remuneratórias denominadas Gratificações de Localização Especial e de Difícil Acesso percebidas pelos

agravantes, professores da rede pública estadual de ensino. 2. Em favor da aludida tributação, assevera a

FUNAPE: (i) que os artigos 69 e 70 da LCE nº 28/2000 permitem expressamente a possibilidade de incidência

do sobredito tributo sobre o total da remuneração do servidor - incluindo-se a parcela atinente ao exercício de

função gratificada; (ii) a inexistência de sinalagma entre contribuições e benefícios previdenciários, admitindo-

se a tributação de parcelas remuneratórias que não venham a compor a aposentadoria, tendo em vista o

caráter contributivo e solidário do regime próprio dos servidores públicos; (iii) a necessidade de ao menos

admitir-se a tributação de tais parcelas após a EC 41/03, uma vez que os precedentes invocados do STJ não

se aplicam após a promulgação da referida emenda constitucional. 3. No entanto, a questão deve ser

decidida à luz do entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que não

são devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificações de natureza transitória,
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vez que tais verbas não são suscetíveis de compor os futuros proventos de aposentadoria do servidor.

Precedentes. 4. Na hipótese vertente, resta patente a natureza propter laborem (e, consequentemente,

transitória) das Gratificações de Localização Especial e de Difícil Acesso, conforme pode se observar

da redação dos artigos 31, § 1º, da Lei Estadual nº 11.329/1996 e 5º, § 4º, da LCE 125/2008. 5. O regime

próprio de previdência do servidor público, apesar de solidário e contributivo, deve observar a

proporcionalidade entre a contribuição e o benefício dela decorrente, a fim de que entre estes institutos haja

uma mínima relação de custo-benefício. 6. Sendo assim, a verossimilhança das alegações formuladas está

presente, nos termos adrede expostos, assim como o perigo de lesão grave e de difícil reparação, já que os

descontos efetuados estão a incidir sobre verbas de caráter alimentar. 7. Agravo de Instrumento provido, à

unanimidade, em ordem a determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre as

Gratificações de Localização Especial e de Difícil Acesso percebidas pelos agravantes. (TJ-PE - AI: 4099883

PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Câmara de

Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2016) 
Logo, entendo que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a Gratificações de Localização policial,

tendo em vista o fato de ela não ser incorporada aos proventos da aposentadoria.

Ao ser demonstrada a probabilidade do direito, passo ao exame do periculum in mora.

Encontra-se igualmente presente o periculum in mora, visto que a continuidade de cobrança sobre verba de

caráter alimentar – consoante ocorre na espécie – é apta a comprometer a capacidade financeira mês a mês dos

demandantes, ora substituídos pelo Sindicato que os representa. Assim, o deferimento da liminar teria o escopo de

sustar a referida cobrança, de sorte a assegurar a ideia de mínimo existencial que está atrelado ao Princípio da

Dignidade da Pessoa Humana, porquanto evitaria um decréscimo nos valores percebidos pelos demandantes.

Destaque-se, ademais, não haver perigo de irreversibilidade do provimento, porquanto, por ter caráter

precário, a decisão é passível de revogação ou cassação a qualquer tempo.

Ressalte-se que não há ofensa ao princípio do contraditório, já que a presente tutela provisória foi deferida

após a oitiva dos réus.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para garantir aos substituídos a suspensão da

cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Localização Policial.

Intimem-se, salientando-se que a presente decisão possui força de mandado. 

            Concomitantemente, intime-se a parte Autora para apresentação de réplica.

            Cumpra-se. 

Recife, 08 de outubro de 2020

                                   

                           Jader Marinho dos Santos 
Juiz de Direito
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