
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

A  C  Ó  RDÃO   

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2013719-36.2014.815.0000.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Impetrante : Ivan Sebastião de Barros.
Advogado : Andréa Henrique de Sousa e Silva e outros.
Impetrado : Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Agostinho Camilo Barbosa Cândido.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PRELIMINARES.  DECADÊNCIA  DO
MANDAMUS.  POLICIAL CIVIL DO  ESTADO
DA PARAÍBA.  AGENTE  DE  INVESTIGAÇÃO.
PAGAMENTO  MENSAL  A  MENOR
EFETUADO  PELA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO
SE  VOLTA  CONTRA  O  DIREITO  À
INATIVIDADE  LABORAL  OU  OS
FUNDAMENTOS LEGAIS QUE EMBASARAM
A  SUA  CONCESSÃO.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DA  SÚMULA  Nº  85  DO  STJ.
DECURSO  DE  PRAZO  DECADENCIAL NÃO
VERIFICADO. 

-  Verificando-se que o insurgente  busca tão somente
debater  a  questão  de  os  proventos decorrentes da
inatividade, na forma e fundamentos pelos quais foi
concedida,  estarem sendo  pagos a  menor,  não
objetivando qualquer modificação quanto ao ato que
concedeu a sua  aposentadoria,  renova-se, pois, o ato
coator  mensalmente,  devendo  ser  aplicada,  por
analogia,  a  Súmula  nº  85  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  ante  a  verificação  de  uma relação  de  trato
sucessivo.

CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  PRETENSÃO  QUE  NÃO
VEICULA  A  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,  MAS  AO  CORRETO
PAGAMENTO MENSAL FUNDAMENTADO NO
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DIREITO À PARIDADE. REJEIÇÃO.

- Uma vez averiguado que a pretensão do impetrante
não se reporta à concessão propriamente dita de um
benefício previdenciário, mas tão somente ao correto
pagamento  mensal  dos  proventos  de  uma
aposentadoria  anteriormente  concedida,
fundamentado no direito  à  paridade,  não há que se
cogitar em ausência de interesse de agir pela eventual
inexistência de prévia requerimento administrativo.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 117 DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 85/2008.
ALEGADA  INVASÃO  LEGISLATIVA
ESTADUAL À COMPETÊNCIA FEDERAL  NA
REGULAMENTAÇÃO DO  §4º DO ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.  PREVISÃO  DOS  MESMOS
CRITÉRIOS  ESPECIAIS  PARA
APOSENTADORIA  PREVISTOS  NA  LEI
COMPLEMENTAR  FEDERAL  Nº  51/1985.
REJEIÇÃO.

- Constatando-se que o art. 117 da Lei Complementar
Estadual  nº  85/2008 traduz  reprodução  idêntica
àquela  prevista  na  Lei  Complementar  Federal  nº
51/1985,  a  qual  disciplina  a  aposentadoria  especial
dos  servidores  policiais,  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade por invasão legislativa estadual
em competência federal na regulamentação do §4º do
art. 40 da Constituição Federal.

MÉRITO.  ADMINISTRATIVO  E
CONSTITUCIONAL.  APOSENTADORIA.
SERVIDOR  QUE  INGRESSOU  NO  SERVIÇO
PÚBLICO  ANTES  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº  41/2003. LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.  LEI  COMPLEMENTAR
ESTADUAL  Nº  85/2008.  PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS.  DIREITO  A PROVENTOS
INTEGRAIS  E  À  PARIDADE
REMUNERATÓRIA.  ADICIONAL  DE
REPRESENTAÇÃO. LEI  Nº  9.703/2012.
EXTENSÃO  PARA TODOS  OS  AGENTES  DE
INVESTIGAÇÃO.  BOLSA DE  DESEMPENHO
PROFISSIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
NO ATO NORMATIVO PARA A CATEGORIA
DO  IMPETRANTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXTENSÃO  DE  VANTAGEM  PELO  PODER
JUDICIÁRIO. CONCESSÃO  PARCIAL DA
ORDEM.
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- “Os servidores que ingressaram no serviço público
antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após
a  referida  emenda,  possuem  direito  à  paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo  de seus
proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de
transição  especificadas  nos  arts.  2º  e  3º  da  EC
47/2005”  (STF,  RE 590260/SP, Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski, julgado em 24/06/2009).

- O adicional de representação (art. 6º da Lei Estadual
n° 9.703/2012)  possui  caráter  genérico,  sendo pago
indistintamente  aos  servidores  na  ativa  e,  portanto,
devidos a todos os integrantes da Categoria Especial
de  Agentes  de  Investigação  da  Polícia  Civil,  não
subsistindo qualquer  motivo  que  fundamente  a
negativa da autoridade coatora de implementá-lo na
aposentadoria  do  impetrante  que  possui  direito  à
paridade.

-  Em se  verificando que  o  ato  normativo  estadual
estabeleceu a bolsa  de  desempenho profissional  para
determinados  e específicos  servidores  policiais,  não
incluindo a categoria do impetrante, não há como ser
concedida a segurança para implementação da verba
pecuniária  pretendida,  haja  vista que  é  vedado  ao
Poder  Judiciário  aumentar  vencimentos,  bem como
estender  de  vantagens  e  gratificações  a  servidores
públicos  civis  e  militares,  regidos  pelo  regime
estatutário.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os integrantes da Primeira Seção Especializada do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,    em  sessão  ordinária,  conceder  a  segurança,  à
unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado por  Ivan
Sebastião de Barros contra ato que reputou abusivo e ilegal praticado pelo
Presidente  da  PBPREV  –  Paraíba  Previdência, consubstanciado  na
omissão quanto à implantação da gratificação de desempenho e do adicional
de representação garantidos pela Lei nº 9.703/2012.

Em suas razões,  relata que é servidor público aposentado no
cargo  de  Agente  de  Investigações  da  Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,
aduzindo  que  possui  direito  à  paridade  e  integralidade  de  vencimentos,
reconhecido pela própria autarquia previdenciária, a qual, porém, não cumpriu
corretamente a atualização do valor correto de seu benefício.
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Afirma que  o  adicional  de  representação  e  a  gratificação de
desempenho possuem natureza de vantagem de caráter geral, configurando a
inobservância de  sua  implementação em seus  proventos  um desrespeito  ao
direito de paridade e isonomia.

Conclui que, “dessa forma, o impetrante deve ter assegurado o
direito  de  receber  a  gratificação  de  desempenho  e  o  adicional  de
representação  concedido  pela  Medida  Provisória  Estadual  nº  185  de
25/01/2012, transformada em Lei nº 9.703, de 15 de maio de 2012”. Ao final,
pugna pela concessão da segurança e implantação das verbas referidas em seu
contracheque.

Informações prestadas (fls. 136/146), alegando a preliminar de
ausência de interesse de agir, afirmando se tratar de demanda previdenciária e
existir  a  necessidade  de  prévio  requerimento  administrativo.  Ainda
prefacialmente,  sustenta a decadência do direito de impetrar o mandado de
segurança, afirmando se tratar de ato único de efeito concreto e permanente,
bem como diante da pretensão de revisão de cálculos de aposentadoria.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade do art. 117 da Lei
Complementar  Estadual  nº  85/2008,  afirmando  a  necessidade  de
regulamentação,  por  meio  de  Lei  Complementar  Nacional,  da  matéria  de
aposentadoria especial, prevista no §4º do art. 40 da Constituição Federal.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 152/161), manifestando-se pela rejeição das preliminares
e,  no  mérito,  pela  concessão  da  ordem  em  relação  ao  adicional  de
representação perseguido.

É o relatório. 

VOTO.

Como relatado, a presente demanda consubstancia a pretensão
de Ivan Sebastião de Barros, servidor público aposentado no cargo de Agente
de Investigação da Polícia Civil do Estado da Paraíba, no sentido de serem
implementados, em seu contracheque, o adicional de representação, previsto
no art.  6º,  inciso  I,  da  Lei  nº  9.703/2012,  bem como uma gratificação  de
desempenho  que  sustenta  ter  sido  criada  para  a  categoria  dos  agentes  de
investigação.

Para fundamentar a segurança, afirma que houve o desrespeito à
paridade e integralidade a que tem direito, por expresso reconhecimento da
própria autarquia previdenciária, que assim consignou no ato de concessão de
sua aposentadoria.

- Da Decadência para Impetração do   Mandamus  

Como  é  cediço,  o  prazo  para  impetração  do  mandado  de
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segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado
tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, sendo o prazo estipulado
como  legalmente  razoável  em  relação  à  dinâmica  e  celeridade  da  ação
mandamental. 

Quando  se  trata  de  busca  pela  tutela  jurisdicional  para
persecução  do  correto  valor  de  aposentadoria,  há  que  se  destacar  duas
situações  para  a  análise  da  incidência  ou  não da decadência do direito  de
ingresso da ação mandamental.  Tal distinção é realizada de forma bastante
didática no corpo do voto do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, a
saber:

“Diferentes são as ações quando, num caso, discute-
se  o  próprio  direito  à  aposentadoria  ou  os
fundamentos  legais  que  embasaram o  ato  de  sua
concessão e,  noutro,  debate-se  acerca  dos
pagamentos, a menor, do benefício já concedido. Na
primeira hipótese,  transcorridos mais de 120 (cento
e  vinte)  dias  do  ato  atacado,  decai  o  direito  ao
mandado  de  segurança,  já  na  segunda,  a  cada
conduta  lesiva,  recomeça  o  prazo  para  a
impetração”.
(STJ, Relator: Ministra Alderita Ramos de Oliveira –
Desembargadora  Convocada  Do  TJ/PE,  Data  De
Julgamento:  06/11/2012,  T6 -  Sexta  Turma).  (grifo
nosso).

Com efeito, verifica-se que a pretensão do demandante se volta
não contra o próprio direito à inatividade, ou mesmo o fundamento legal que
embasou  o  respectivo  ato  de  transferência  para  a  reforma,  os  quais  se
apresentam  como  fatos  incontroversos  entre  o  impetrante  e  a  autoridade
coatora. 

Na hipótese, busca o insurgente tão somente debater a questão
de os  proventos decorrentes da  inatividade,  na  forma e fundamentos  pelos
quais  foi  concedida,  estarem lhe  sendo  pagos a  menor,  não  objetivando
qualquer modificação quanto ao ato que concedeu a sua aposentadoria.

Assim,  a demanda em apreço é substancialmente diversa, por
exemplo, do pleito de reenquadramento da situação fática ocorrida ao tempo
do ato de concessão de uma aposentadoria. 

Não é preciso realizar grande esforço de interpretação para se
averiguar que,  no presente caso,  o  ora  impetrante se insurge exclusivamente
quanto  ao  pagamento  a  menor  efetuado  mensalmente,  não  discutindo  os
fundamentos do ato de que lhe transferiu para a inatividade laboral.

Trata-se  de  uma  relação  de  trato  sucessivo,  em  que  não  se
discute o direito à inatividade laboral ou o fundamento com base no qual foi
concedido, renovando-se, pois, o ato coator mensalmente, por ocasião de cada
pagamento  a  menor  realizado,  aplicando-se,  por  analogia,  o  disposto  no
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Enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula  nº  85  do  STJ:  Nas  relações  jurídicas  de
trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure
como  devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.

 Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça
revela-se pacífica, consoante se infere dos seguintes julgados:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. AGENTE DE
INVESTIGAÇÃO.  POLÍCIA CIVIL.  PREJUDICIAL
DE  MÉRITO  DA  DECADÊNCIA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VANTAGEM OUTORGADA A TODOS OS
SERVIDORES  DAQUELA  CLASSE,
INDISTINTAMENTE.  DIREITO  À  PARIDADE.
EFEITOS  FINANCEIROS  RETROATIVOS  À
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.  -  Deve ser  rejeitada  a  alegação de
decadência do direito do impetrante pelo decurso do
prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que
a matéria versa sobre implantação de verba no valor
legalmente  determinado,  tratando-se,  pois,  de
obrigação  de  trato  sucessivo,  que,  segundo
entendimento pacífico cristalizado na Súmula 85 do
STJ, renova-se mês a mês, uma vez que não houve
negativa  ao  direito,  apenas  não  está  sendo  pago
como pretende o impetrante. (…)”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20073693220148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j.  em 17-10-2014).
(grifo nosso).

Assim, uma vez verificado que a insurgência do impetrante não
diz respeito ao direito à inatividade laboral ou ao fundamento do respectivo
ato  concessivo,  versando somente  sobre o  pagamento  a  menor  realizado e
renovado pelo ente federado mensalmente, não há que se falar em decadência
do direito à impetração do mandado de segurança, razão pela qual REJEITO
a prefacial arguida.

- Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Conforme se infere dos autos, a autoridade coatora afirma que
não assiste interesse de agir  na segurança requerida pelo impetrante, sob o
fundamento  de  que  não  houve  pedido  administrativo,  devendo,  por
conseguinte  ser  aplicado  o  entendimento  segundo  o  qual  é  imperiosa  a
postulação prévia administrativa para a concessão de benefício previdenciário.
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Pois bem, não se requer maiores delongas para a conclusão pela
manifesta improcedência do argumento apresentado, uma vez que, consoante
acima consignado, a presente demanda revela um inconformismo quanto ao
pagamento  a  menor  dos  proventos  de  uma  aposentadoria  anteriormente
concedida, e não à percepção de um benefício previdenciário.

Ora, duas são as situações em que, na primeira, um demandante
postula  a  concessão  de  um  benefício  previdenciário  e,  em  outra,  o  autor
pretende tão somente o correto pagamento de uma aposentadoria que já foi
concedida, não se insurgindo, sequer, quanto ao ato de concessão inicial.

Nesse sentido, em demanda idêntica à dos autos, esta Corte de
Justiça já decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA -  PRELIMINAR
DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  -  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
-DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA
-  MÉRITO  -  DELEGADO  DA  POLÍCIA  CIVIL  -
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO NÃO PAGO A
SERVIDOR INATIVO - IMPETRADO QUE ALEGA
NÃO EXISTIR PREVISÃO LEGAL PARA INCLUIR A
GRATIFICAÇÃO AOS APOSENTADOS - PREVISÃO
LEGAL NO ART.6°  DA LEI  N°  8.673/2008  E NO
ART.19,  I,  DA LEI  COMPLEMENTAR N°  85/08  -
IMPETRANTE QUE SE APOSENTOU ANTES DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  N°  41/2003  -
DIREITO  À  PARIDADE  -  VANTAGEM  DE
CARÁTER  GENÉRICO  -  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  -  A  partir  da  promulgação  da
Emenda Constitucional n° 41/2003 deixou de existir
a paridade ou a isonomia de vencimentos e proventos
de servidores públicos ativos e inativos, assegurando
a Constituição, apenas, a revisão dos benefícios, de
forma a lhes preservar o valor real. Ocorre que a EC
n° 41 é de 2003 e o impetrante foi aposentado em
2002.  Portanto,  o  impetrante  tem  direito  ao
recebimento  da  vantagem,  pois  o  adicional  de
representação  é  pago  de  forma  geral  a  todos  os
Delegados  da  Polícia  Civil  do  Estado,  razão  pela
qual é devido aos servidores da ativa e aos inativos”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01009946220118150000,  2ª  Seção  Especializada
Cível, Relator Des Leandro dos Santos , j. em 23-01-
2013). 

Dessa forma, constatando-se que a pretensão do impetrante não
se reporta à concessão propriamente dita de um benefício previdenciário, mas
tão somente ao correto pagamento mensal dos proventos de uma aposentadoria
anteriormente concedida, fundamentado no direito à paridade, não há que se
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cogitar em ausência de interesse de agir pela eventual inexistência de prévia
requerimento administrativo.

Isto posto, REJEITO a preliminar de carência de ação arguida
pela autarquia previdenciária.

-  Da  Inconstitucionalidade  do  art.  117  da  Lei
Complementar nº 85/2008

Conforme  se  observa,  a  defesa  da  autarquia  previdenciária,
suscita  esta  uma  suposta  inconstitucionalidade  do  art.  117  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  85/2008,  sob  o  fundamento  de  que  não cabe  à
norma  complementar  estadual,  mas  sim  à  federal,  a  regulamentação  das
aposentadorias especiais previstas no §4º do art. 40 da Constituição Federal.

Pois bem, o referido dispositivo legal estatuiu, no âmbito da LC
n° 85/2008,  os requisitos para a concessão de aposentadoria  voluntária em
relação  aos  integrantes  da  carreira  da  Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,
reproduzindo os mesmos critérios especiais fixados pela Lei Complementar
Federal  nº  51/1985,  que  dispõe  sobre  a  aposentadoria  do  servidor  público
policial, disciplinando o §4º do art. 40 da Carta Política.

Ora, não precisa realizar grande esforço hermenêutico para se
constatar  que  a  alegação  de  inconstitucionalidade  feita  pela  autarquia
previdenciária  se revela manifestamente improcedente.  Isso porque sustenta
que ocorreu uma invasão legislativa estadual à competência da União para
regulamentar  o  teor  de  uma  matéria  constante  no  art.  24  da  Constituição
Federal,  o  qual  estatui  a  competência  concorrente  entre  o  ente  federal,  os
Estados  e  o  Distrito  Federal  para  legislar,  dentre  outras  questões,  sobre  a
previdência social.

Com  efeito,  em  se  tratando  de  competência  concorrente,  é
cediço, por expressa previsão legislativa contida nos parágrafos do referido
art. 24 da Carta Constitucional, que à União cabe a edição de normas gerais,
ao passo que aos Estados e Distrito Federal incumbe a elaboração de normas
suplementares.

Na  situação  veiculada  nos  autos,  percebe-se  claramente  que
sequer há de se falar em complementariedade ou suplementariedade do art.
117 da LC nº 85/2008, uma vez que tão somente reproduz os mesmos termos
da legislação federal que estabelece critérios especiais para a aposentadoria do
servidor público policial, inocorrendo, portanto, vício de inconstitucionalidade
material ou formal.

Para a verificação da plena identidade entre os requisitos das
Leis Complementares Federal e Estadual, basta a mera leitura dos correlatos
dispositivos legais em que inseridas, havendo de ressaltar que, mesmo após a
modificação  do  art.  1º  da  LC  51/85  –  adaptando  o  termo  do  “tempo  de
serviço” para “tempo de contribuição” –, a similitude permanece ainda mais
evidente, consoante se verifica, in verbis: 
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“Art. 1º da LC 51/85 – O servidor público policial
será  aposentado:  (Redação  dada  pela  Lei
Complementar n° 144, de 2014)

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco)
anos  de  idade,  qualquer  que  seja  a  natureza  dos
serviços  prestados;  (Redação  dada  pela  Lei
Complementar n° 144, de 2014)  

II  -  voluntariamente,  com  proventos  integrais,
independentemente  da  idade:  (Redação  dada  pela
Lei Complementar n° 144, de 2014)  

a)  após  30 (trinta)  anos  de  contribuição,  desde
que  conte,  pelo  menos,  20  (vinte)  anos  de
exercício  em  cargo  de  natureza  estritamente
policial,  se  homem;     (Incluído  pela  Lei
Complementar n° 144, de 2014) 

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício  em  cargo  de  natureza  estritamente
policial,  se  mulher.  (Incluído  pela  Lei
Complementar n° 144, de 2014)”. (grifo nosso).

“Art. 117 da LC 85/2008. os integrantes da carreira
da Polícia Civil do Estado da Paraíba aposentar-se-
ão voluntariamente com proventos integrais,  desde
que comprovem  30 (trinta) anos de contribuição e,
pelo menos  20 (vinte) anos de atividade policial, se
homem, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e,
pelo menos, 15(quinze) anos de atividade policial, se
mulher, com fundamento no art. 40, §4°, inciso II e
III da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional”.

  
Sobre a recepção da Lei Complementar Federal nº 51/1985, o

próprio  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de  controle  concentrado  de
constitucionalidade  que  analisava  o  art.  3º  da  Lei  Distrital  nº  3.556/2005,
assim dispôs:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART.  3°  DA  LEI  DISTRITAL  N.  3.556/2005.
SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
CEDIDOS  À  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  •
DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO
FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO
PELA  NORMA  QUESTIONADA  COMO  DE
EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDA DE POLICIAL.
AMPLIAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  DE
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APOSENTADORIA  ESPECIAL  DOS  POLICIAIS
CIVIS  ESTABELECIDO  NO  ARTIGO  1°  DA  LEI
COMPLEMENTAR  FEDERAL  N°  51,  DE
20.12.1985.  AÇÃO  JULGADA  PROCEDENTE.  1.
Inexistência  de  afronta  ao  art.  art.  40,  §4°,  da
Constituição  da  República,  por  restringir-se  a
exigência  constitucional  de  lei  complementar  à
matéria relativa à aposentadoria especial do servidor
público,  o  que  não  foi  tratado  no  dispositivo
impugnado.  2.  Inconstitucionalidade  formal  por
desobediência ao art.  21, inc. XIV, da Constituição
da República  que  outorga competência  privativa  à
União legislar sobre regine jurídico de policiais civis
do  Distrito  Federal.  3.  O  art.  1°  da  Lei
Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o
policial  será  aposentado  voluntariamente,  com
proventos  integrais,  a  após  30  (trinta)  anos  de
serviço,  desde  que  conte  pelo  menos  20  anos  de
exercício em cargo de natureza estritamente policial
foi recepcionado pela Constituição da República de
1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3°
da Lei Distrital  n. 3.556/2005 autoriza a contagem
do  período  de  vinte  anos  previsto  na  Lei
Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público
tenha,  necessariamente,  exercido  atividades  de
natureza  estritamente  policial,  expondo  sua
integridade  física  a  risco,  pressuposto  para  o
reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40,
§4°,  da  Constituição  da  República:
inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente." (STF. ADI
3817/  DF.  ReI.  Min.  Cármem  Lúcia.  J.  em
13/11/2008). (grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, 

“PRELIMINAR.  AGENTE  DE  INVESTIGAÇÃO
APOSENTADO.  IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL
DE  REPRESENTAÇÃO.  DECADÊNCIA  DO
DIREITO.  INOCORRÊNCIA.  ATO  OMISSIVO.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.  REJEIÇÃO
DA PREJUDICIAL. 
- A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é
firme  no  sentido  de  que,  em  se  tratando  de  ato
omissivo continuado, que envolve obrigação de trato
sucessivo,  como  ocorre  na  hipótese  dos  autos,  o
prazo  para  impetração  de  mandado  de  segurança
renova-se  mês  a  mês,  não  havendo,  assim,  que  se
falar  em  decadência.  (...).  (TJPB;  MS
999.2013.001196-1/001;  Primeira  Seção
Especializada Cível; ReI. Des. Abraham Lincoln da
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Cunha Ramos; DJPB 24/03/2014; Pág. 13).
MATÉRIA  PRÉVIA.  ART.  117  DA  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N°  85/2008.
REGULAMENTAÇÃO  DA  'APOSENTADORIA
ESPECIAL PREVISTA NO  §4°,  DO  ART.  40,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PREVIDÊNCIA
SOCIAL.  POSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA
CONCORRENTE.  EXISTÊNCIA  DE  NORMA
REGULAMENTADORA DE CARÁTER NACIONAL.
LEI  COMPLEMENTAR  FEDERAL  N°  51/1985.
RECEPÇÃO  PELA  CARTA  MAGNA  DE  1988.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PREFACIAL. 
- Segundo a Carta Magna a União, os Estados e o
Distrito  Federal  possuem competência  concorrente
para  legislar  acerca  da  previdência  social,  nos
termos  do  inciso  XII,  do  seu  art.  24.  -  Na
competência concorrente cabe à União a edição ae
normas  gerais  (art.  24,  S  1°)  e  aos  Estados  e  ao
Distrito)  Federal  a  elaboração  de  normas
suplementares (art. 24, § 2°).
- Na competência concorrente cabe à União a edição
as normas gerais (art. 24, S 1°) e aos Estados e ao
Distrito  Federal  a  elaboração  de  normas
suplementares (art. 24, §2°).
-  Em  razão  da  existência  de  lei  federal
regulamentando  a  matéria  (LC  nº  51/1985,
recepcionada pela CF/88), bem como em virtude de
sua competência concorrente, o Estado da Paraíba
editou a LC nº 85/2008, cujo art. 117 outorga tempo
diferenciado  para  a  aposentadoria  voluntária  com
proventos  integrais  e  independente  de  idade  para
policiais civis.
- 'O art. 1° da Lei Complementar Federal n. 51/1985
que  dispõe  que  o  policial  será  aposentado
voluntariamente,  com  proventos  integrais,  após  30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos
20  anos  de  exercício  em  cargo  de  natureza
estritamente  policial  foi  recepcionado  pela
Constituição da República de 1988' (STF. AOI 3817/
DF.  Rel.  Min.  Carmem  Lúcia.  J.  em  13/112008).
ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
MANDADO [~E  SEGURANÇA.  POLICIAL CIVIL.
AGENTE  INVESTIGATIVO.  APOSENTADORIA.
SERVIDOR  QUE  INGRESSOU  NO  SERViÇO
PÚBLICO  ANTES  DAS  EMENDAS
CONSTITUCIONAIS  N°  20/1998  E  41/2003.
LEGISLAÇÃO  ESPECIAL.  LC  N°  85/2008
(ESTATUTO  DA  POLíCIA  CIVIL).
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO A
PARIDADE  REMUNERATÓRIA.  ADICIONAL  DE
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REPRESENTAÇÃO.  RECEBIMENTO  PELOS
ATIVOS  EM  RAZÃO  DO  PRÓPRIO  CARGO.
INATIVO  QUE  FAZ  JUS  À  IMPLANTAÇÃO.
PRECEDENTES.  EFEITOS  PATRIMONIAIS  DO
WRIT.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  ;-e
IMPETRAÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  APLICAÇÃO
DO ART.",)  1°-F  DA LEI  N°  9.494/1997,  COM A
REDAÇÃO  DADA  PELO  ART.  5°,  DA  LEI  N°
11.960/2009.  CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO
DO  íNDICE  DE  PREÇOS  AO  CONSUMIDOR
AMPLO  -  IPCA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL.  -  Sendo  o  adicional  de
representação verba de natureza genérica, recebida
por  todos  os  ocupantes  do  cargo  de  agente  de
investigação da Polícia Civil em atividade,. a mesma
deve  ser  estendida  aos  aposentados,  no  mesmo
cargo, que ingressaram no serviço público antes da
EC Nº 41/03”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20056796520148150000,  1ª  Seção  Especializada
Cível , Relator Des. José Ricardo Porto , j. em 21-08-
2014).

Dessa  forma,  uma  vez  verificado  que  o  art.  117  da  Lei
Complementar Estadual nº 85/2008 traduz reprodução idêntica àquela prevista
na Lei Complementar Federal nº 51/1985, a qual disciplina a aposentadoria
especial dos servidores policiais, não há que se falar em inconstitucionalidade
por invasão legislativa estadual em competência federal na regulamentação do
§4º do art. 40 da Constituição Federal, razão pela qual REJEITO a alegação
de inconstitucionalidade formulada pela autoridade coatora. 

- Do Mérito

Pois bem, tecidas as considerações acima, cabe, inicialmente,
elucidar que, no ano de 2003, o constituinte derivado implantou significativas
mudanças no sistema previdenciário dos servidores públicos, dentre as quais o
disposto no art. 40, §3°, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 40. (…)

§ 3º 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 tratam este artigo e o art. 201, na forma da
lei”.

Assim, os servidores que ingressaram no serviço público após a
vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 passaram a ter as respectivas
aposentadorias calculadas com referência nas remunerações utilizadas como
base para suas contribuições previdenciárias.
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De  outro norte,  a Emenda Constitucional  nº  47/2005 instituiu
nova regra de transição para os servidores que haviam ingressado no serviço
público até dezembro de 1998, neste sentido:

“Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias
dos servidores públicos que se aposentarem na forma
do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art.  3º  Ressalvado  o  direito  de  opção  à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo  art.
40  da  Constituição  Federal ou  pelas  regras
estabelecidas  pelos  arts.  2º  e 6º  da  Emenda
Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  que  tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de
1998 poderá  aposentar-se  com proventos  integrais,
desde que preencha,  cumulativamente,  as seguintes
condições:

I  -  trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público,  quinze  anos  de  carreira  e  cinco  anos  no
cargo em que se der a aposentadoria;
III  - idade  mínima  resultante  da  redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III,
alínea  'a',  da  Constituição Federal,  de  um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo”.

A  respeito  da  interpretação  das  emendas  constitucionais
supratranscritas,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  firmou  o  seguinte
entendimento:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO  E  PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO  POR
ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA
LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE
SÃO  PAULO.  DIREITO  INTERTEMPORAL.
PARIDADE  REMUNERATÓRIA  ENTRE
SERVIDORES  ATIVOS  E  INATIVOS  QUE
INGRESSARAM  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  ANTES
DA  EC  41/2003  E  SE  APOSENTARAM  APÓS  A
REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS.  6º
E  7º  DA  EC  41/2003,  E  ARTS.  2º  E  3º  DA  EC
47/2005.  REGRAS  DE  TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...) 
II  –  Os  servidores  que  ingressaram  no  serviço
público  antes  da  EC  41/2003,  mas  que  se
aposentaram  após  a  referida  emenda,  possuem
direito à  paridade remuneratória e à integralidade
no cálculo de seus proventos, desde que observadas
as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º
da EC 47/2005. 
III  –  Recurso  extraordinário  parcialmente  provido.
(STF;  RE 590.260;  SP;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Min.
Ricardo  Lewandowski;  Julg.  24/06/2009;  DJE
23/10/2009; Pág. 30). (grifo nosso).

Outrossim,  faz-se  mister  ressaltar  que  o  §  4°  do  art.  40  da
Constituição  Federal  estabelece  a  adoção de  critérios  diferenciados  para  a
aposentadoria  no  serviço  público,  de  forma  que  algumas  categorias  se
submetem  a  requisitos  mais  benéficos  em  virtude  da  atividade  que
desempenham, senão vejamos:

“Art. 40.
(…)

§  4º  É  vedada  a  adoção  de  requisitos  e  critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos  pelo  regime  de  que  trata  este  artigo,
ressalvados,  nos  termos  definidos  em  leis
complementares, os casos de servidores: 

I – portadores de deficiência; 
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”. (grifo nosso).

No  caso  vertente,  o  promovente  aposentou-se  no  cargo  de
Agente de  Investigação da  Polícia  Civil do Estado da Paraíba, tendo sido os
critérios  anteriormente  mencionados  regulamentados  através  da  Lei
Complementar Estadual n° 85/2008, que assevera:

“Art. 117. os integrantes da carreira da Polícia Civil
do  Estado  da  Paraíba  aposentar-se-ão
voluntariamente com proventos integrais, desde que
comprovem 30 (trinta) anos de contribuição e, pelo
menos  20  (vinte)  anos  de  atividade  policial,  se
homem, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e,
pelo menos, 15(quinze) anos de atividade policial, se
mulher, com fundamento no art. 40, §4°, inciso II e
III da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional.”
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Não cabe olvidar, portanto, que o impetrante de fato fez jus à
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e a paridade
remuneratória,  já  que  ingressou  no  serviço  público  em  13/01/1981 e  se
aposentou no ano 2011, preenchendo os correspondentes requisitos de tempo
de contribuição e de idade previstos no art. 117 da Lei Complementar Estadual
nº  85/2008,  de  forma que  não se  enquadrou  no  regramento  previdenciário
instituído após o advento da EC nº 41/2003.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n° 85/2008, que dispõe sobre a
Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba, preconiza em
seu art. 84 que  “além dos vencimentos, poderão ser atribuídos ao Policial
civil  as  seguintes  vantagens,  cuja  regulamentação  será  objeto  de  lei
específica:(..) VII – adicional de representação”.

Neste  diapasão,  foi  posteriormente  editada  a  Lei  Estadual  n°
9.703/2012 que trata,  em seu art.  6°,  acerca do adicional  de representação
como vantagem que se estende aos Agentes de Investigação da Polícia Civil,
neste sentido:

“Art. 6° O Adicional de Representação, previsto no
art. 57, inciso XIV, da Lei Complementar n° 58, de
30 de dezembro de 2003, fica assim disciplinado:
I –  para servidores públicos pertencentes ao Grupo
Ocupacional  Polícia  Civil,  seus  valores  serão  os
seguintes:
(…)
i) Agente de Investigação, Classe A: R$ 273,05;
j) Agente de Investigação, Classe B: R$ 298,59;
k) Agente de investigação, Classe C: R$ 327,42” (fls.
90).

Como se vê, o adicional de representação é pago de forma geral
a  todos  os  agentes  de  investigação  da  polícia  civil  do  Estado,  assim,
insubsistente  qualquer  motivo  que  fundamente  a  negativa  da  autoridade
coatora de implementá-lo na aposentadoria do impetrante

Nesse sentido, o Superior  Tribunal de  Justiça já assentiu que:
“instituída  uma  gratificação  ou  vantagem,  de  caráter  genérico,  paga
indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e
pensionistas, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação
dada pela Emenda Constitucional  20/98”.  (RMS 21213/PR,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2007,
DJ 24/09/2007, p. 325).

Ressalte-se,  por  fim,  que,  no que se refere  à  gratificação de
desempenho  –  alegadamente  instituída  para  os  agentes  de  investigação  da
ativa por meio do Decreto nº 33686/2013 (fls. 93), observa-se que não existe
guarida legal para a sua concessão, haja vista que a única verba pecuniária
criada pelo referido ato normativo com a qualificação de “desempenho” se
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refere a uma bolsa destinada a uma série de servidores, dentre os quais não se
encontra a categoria dos agentes de investigação.

Eis o teor do art. 3º do Decreto nº 33.686/2013:

“Art. 3º – Fica concedida a Bolsa de Desempenho
Profissional  aos  servidores  civil  pertencentes  ao
Grupo  Ocupacional  Polícia  Civil  abaixo
especificados,  desde  que  desempenhem  suas
atividades efetivamente no Poder Executivo, com o
seguinte valor:
I – Delegado de Polícia Civil, Classe A: R$ 332,07;
II – Delegado de Polícia Civil, Classe B: R$ 370,71;
III – Delegado de Polícia Civil, Classe C: R$ 411,15;
IV – Delegado de Polícia Civil, Classe Especial: R$
496,70;
V – Perito Oficial, Classe A: R$ 234,98;
VI – Perito Oficial, Classe B: R$ 262,84;
VII – Perito Oficial, Classe C: R$ 292,49;
VIII – Perito Oficial, Classe Especial: R$ 324,11”.

Assim, uma vez que o ato normativo estadual que estabeleceu a
bolsa de desempenho profissional para determinados e específicos servidores
policiais, não incluindo a categoria do impetrante, não há como ser concedida
a segurança para implementação da verba pecuniária pretendida, haja vista que
é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos, bem como estender de
vantagens e gratificações a servidores públicos civis e militares, regidos pelo
regime estatutário.

Nesse  sentido,  confira-se  o  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, afirmando que o Judiciário, ao analisar a inconstitucionalidade de lei
por  eventual  afronta  à  isonomia  de  servidores,  apenas  pode  atuar  como
legislador  negativo,  sendo-lhe  vedada  a  extensão  de  vantagem  à  parte
demandante, in verbis:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  PODER  DE
AUTO-REGULAMENTAÇÃO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  CARGO  PARA
ODONTÓLOGOS  COM  ESPECIALIZAÇÃO  EM
CIRURGIA  BUCO-FACIAL.  ART.  6.º  DA  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  63/04.
INCONSTITUCIONALIDADE.  BENEFÍCIO  PARA
OS  IMPETRANTES.  INEXISTÊNCIA.  EXTENSÃO
DE  VANTAGENS.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 339/STF. 
1.  A Administração  Pública  tem  autonomia  para
alterar  sua  estrutura  administrativa  e  funcional,
criando  ou  extinguindo  cargos  ou  órgãos,
modificando  quadro  de  carreira  de  servidores
públicos,  em  decorrência  do  seu  poder  de  auto-
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regulamentação e controle interno.
2.  O  Poder  Judiciário,  ao  declarar  a
inconstitucionalidade de ato normativo, deve atuar
como legislador negativo, sendo-lhe vedado estender
vantagens  a  servidores  não  amparados  pelo  ato
normativo, sob o fundamento de ofensa ao princípio
da  isonomia,  nos  exatos  termos  do  entendimento
sufragado na Súmula n.º 339/STF.
3.  'Hipótese  em  que  eventual  declaração  de
inconstitucionalidade, por qualquer fundamento, do
art.  6º  da  Lei  Complementar  Estadual  63/04,  que
criou  o  quadro  suplementar,  em  extinção,
denominado  Cirurgião  Buco-Maxilo-Facial,  não
conduziria  à  concessão  da  ordem  em  favor  das
recorrentes,  Odontólogas,  para  assegurar-lhes  a
percepção  do  vencimento-base  previsto  para  tal
carreira,  mas  tão-somente  a  anulação  do
enquadramento em relação aos servidores públicos
beneficiados'  (RMS  22.712/PE,  5.ª  Turma,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  de
09/06/2008.) 4. Recurso ordinário desprovido.  (STJ
- RMS: 22695 PE 2006/0201022-8, Relator: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2010, T5
-  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
17/12/2010). (grifo nosso).

Portanto,  tendo  em  vista  que  o  adicional  de  representação
consubstancia verba específica e genericamente estipulada para os agentes de
investigação,  há  de  se  lhe  garantir  a  implementação  no  contracheque  do
aposentado com direito à paridade, ao passo que não lhe deve ser estendida a
vantagem  denominada  “Bolsa  Desempenho  Profissional”,  uma  vez  que
estabelecida para determinados servidores policiais, não incluída a categoria
correspondente ao cargo de aposentadoria do impetrante. 

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, REJEITO as preliminares arguidas
pela autarquia previdenciária, e, no mérito,  CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança postulada, para determinar a implementação no contracheque do
impetrante o  correspondente  e  devido adicional  de  representação instituído
pela Lei Estadual nº 9.703/2012.

Deixo  de  condenar  o  demandado  em  custas  e  honorários
advocatícios, ante o teor da Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e
Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão,  com  voto, o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos  Santos,  Presidente. Relator:  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho. Participaram
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ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Ricardo
Vital de Almeida  (Juiz convocado para substituir  a Desª.  Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti), Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza convocada
para  substituir  o Des. José  Ricardo Porto) e  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Ausente,  justificadamente,  a Exmª.  Srª.  Desª.  Maria  das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira. Presente à sessão, representando o Ministério
Público, a Excelentíssima Senhora Doutora Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de abril
de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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