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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL
CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA.  ESCRIVÃO
DE POLÍCIA. APOSENTADORIA.  SERVIDOR
QUE  INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO
ANTES  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL
41/2003.  LEGISLAÇÃO  ESPECIAL.  LC
ESTADUAL  Nº  85/2008.  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS.  DIREITO A PROVENTOS
INTEGRAIS E À  PARIDADE REMUNERATÓ-
RIA.  BOLSA DE DESEMPENHO PROFISSIO-
NAL. LEI ESTADUAL Nº 9.383/11 E DECRETO
Nº  32.719/2012.  EXTENSÃO  AOS  POLICIAIS
MILITARES  APOSENTADOS  E  PENSIONIS-
TAS. VERBA PAGA INDISTINTAMENTE AOS
SERVIDORES  EM  EXERCÍCIO  SEM
OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS.
NATUREZA  PROPTER LABOREM AFASTADA.
BENESSE  GENÉRICA.  EXTENSÃO  AOS
SERVIDORES  INATIVOS  E  PENSIONISTAS
QUE PREENCHAM OS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

- “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 transi-
ção especificadas nos arts. 2º e 3º da ec 47/2005. ”
(STF. Re 590260 / sp. São paulo. Rel. Min. Ricardo
lewandowski. J. Em 24/06/2009).
– Consoante  entendimento  pacificado  pelo
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Supremo Tribunal Federal, as parcelas remuneratórias
pagas  indistintamente  a  todos  os  servidores  da
categoria, independentemente  do  atendimento  de
qualquer critério de aferição efetiva de desempenho,
devem  se  estender  a  todos  os  aposentados  e
pensionistas  que  façam  jus  à  paridade  de
vencimentos. 

– Inobstante  a  sua  denominação,  a  Bolsa  de
Desempenho  de  Profissional,  instituída  pela  Lei
Estadual  nº  9.383/11,  necessita  de  regulamentação
quanto  aos  critérios  para  avaliação  individual  do
servidor, a fim de que possa adquirir a natureza de
gratificação propter laborem.
– Enquanto  não editada  a  norma complementar
exigida,  bem  como  concluído  o  primeiro  ciclo  de
avaliação  de  desempenho,  a  gratificação  deve  ser
estendida aos inativos e pensionistas não alcançados
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003, ou que atualmente estejam protegidos pelo
art. 7º da EC 41/2003 e pelo parágrafo único do art. 3º
da EC 47/2005. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM  os  integrantes  da  Primeira  Seção  Especializada  Cível 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  Eduardo
Gomes de Sousa e Ester Vieira de Morais Ramalho contra ato que reputou
abusivo  e  ilegal  praticado  pelo  Presidente  da  PBPREV  –  Paraíba
Previdência, consubstanciado  na  omissão  quanto  à  implantação  da
gratificação de desempenho.

Em  suas  razões,  relatam  que  são servidores públicos
aposentados no  cargo  de  Escrivão da  Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,
aduzindo  que  possuem  direito  à  paridade  e  integralidade  de  vencimentos,
reconhecido pela própria autarquia previdenciária. 

Afirmam que a gratificação de desempenho possui natureza de
vantagem de caráter geral  e a exclusão de seu recebimento pelos servidores
inativos  e  pensionistas,  configura  ofensa  aos  princípios  constitucionais  da
isonomia e da paridade.  

Concluem asseverando que, “tendo em vista a generalidade da
gratificação de desempenho, implica a obrigatoriedade de sua extensão aos
inativos.”  (fls. 10).  Ao final, pugnam  pela concessão da segurança  a fim de
que ocorra a implantação da verba referida em seus contracheques.
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Informações  prestadas  (fls.  87/91),  sustentando  a  natureza
jurídica  propter laborem da bolsa de desempenho profissional, uma vez que
não  se  incorpora  aos  vencimentos  dos  servidores,  tampouco  incide
contribuição  previdenciária.  Defende,  ainda,  que  o  Decreto  Estadual  nº
33.686/13  restringe  a  percepção  da  referida  bolsa  somente  a  determinado
grupo ocupacional da polícia civil e, desde que, desempenhem suas funções,
efetivamente, junto ao Poder Executivo.  

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
em parecer  da  lavra da  Dra.  Lúcia  de  Fátima Maia de Farias (fls.  95/98),
opinou pela denegação da segurança. 

É o relatório. 

VOTO.

Como relatado, a questão a ser dirimida na presente demanda
cinge-se  à  possibilidade  de  extensão  da  gratificação  “Bolsa  Desempenho
Profissional”, prevista no Decreto nº 33.686/2013, aos inativos e pensionistas
da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Para  fundamentar  a  segurança,  os  impetrantes  afirmam  que
houve o desrespeito à paridade e integralidade  de vencimentos, por expresso
reconhecimento da própria autarquia previdenciária, que assim consignou no
ato de concessão de suas aposentadorias.

A verificação da natureza da referida vantagem, pois, é o ponto
nodal da discussão posta em juízo.

Pois bem.

A Lei  Estadual  nº  9.383/11,  que  instituiu  a  referida  Bolsa
Desempenho Profissional, assim dispôs:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado
a conceder a servidor público estadual, ocupante de
cargo de provimento efetivo, a Bolsa de Desempenho
Profissional. 

Art.  2º.  Decreto  do  Chefe  do  Poder  Executivo
definirá:
I – a categoria de profissionais para a qual deverá
ser concedida a Bolsa;
II – os critérios para a concessão;
III – os  critérios  para avaliação do profissional  e
manutenção da Bolsa;
IV – o valor da Bolsa.

Art. 3º  A Bolsa de Desempenho Profissional não se
incorporará ao vencimento  ou  salário  do  servidor
para qualquer efeito e não poderá ser utilizado como
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base de cálculo para contribuição previdenciária ou
quaisquer  outras  vantagens,  inclusive  para fins  de
cálculo  dos  proventos  da  aposentadoria  e  das
pensões.” 

Com o fito de disciplinar a matéria, foram editados os Decretos
nº 32.719/2012 e 33.686/2013, que preconizaram, respectivamente:

“  Art.  2º  Fica  concedida a Bolsa  de  Desempenho
Profissional  aos  servidores  militares,  desde  que
desempenhem  suas  atividades  efetivamente  no
Poder Executivo, com o seguinte valor:
I – Para Soldado: R$ 260,00;
II – Para Cabo: R$ 260,00;
III – Para 3º Sargento: R$ 300,00;
IV – Para 2º Sargento: R$ 300,00;
V – Para 1º Sargento: R$ 300,00;
VI – Para Subtenente: R$ 350,00;
VII – Para Aspirante a Oficial: R$ 350,00;
VIII – Para 2º Tenente: R$ 500,00;
IX – Para 1º Tenente: R$ 500,00;
X – Para Capitão: R$ 700,00;
XI – Para Major: R$ 700,00;
XII – Tenente Coronel: R$ 700,00;
XIII – Coronel: R$ 1.000,00”

“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”.
(grifo nosso).

A partir  da  leitura  das  mencionadas  normas,  tem-se  que  o
benefício  em  lume  foi  criado  em  prol  dos  servidores,  em  exercício,  que
estejam desempenhando suas atividades, efetivamente, no Poder Executivo, o
que, inicialmente, denotaria sua natureza propter laborem. 

Conforme  é  cediço,  considera-se  perfeitamente  válida  a
concessão  de  gratificações  apenas  ao  servidor  ativo,  quando  elas  sejam
vinculadas ao desempenho no exercício de determinado cargo. O referido tipo
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de gratificação específica não tem o condão de ser incorporada aos proventos
de inatividade, uma vez que são próprias do efetivo exercício das funções as
quais se acha vinculado o servidor. 

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

“Certas  vantagens  pecuniárias  se  incorporam
automaticamente ao vencimento (v.g., por tempo de
serviço)  e  o  acompanham  em  todas  as  suas
mutações,  inclusive  quando  se  convertem  em
proventos  da  inatividade  (vantagens  pessoais
subjetivas);  outras,  apenas  são  pagas  como
vencimento mas dele se desprendem quando cessa a
atividade  do  servidor  (vantagens  de  função  ou  de
serviço);  (...)  E  a  razão  dessa  diferença  de
tratamento está em que as primeiras (por tempo de
serviço)  são  vantagens  pelo  trabalho  já  feito  (pro
labore facto) ao passo que as outras, (condicionais
ou  modais)  são  vantagens  pelo  trabalho  que  está
sendo  feito  (pro  labore  faciendo),  ou,  por  outras
palavras, são adicionais de função (ex facto officii)
ou são gratificações de serviço (propter laborem) ou,
finalmente, são gratificações em razão de condições
pessoais  do  servidor  (propter  personam).  Daí  por
que quando desaparece o fato ou a situação que lhes
dá  causa,  deve  cessar  o  pagamento  de  tais
vantagens,  sejam  elas  adicionais  de  função,
gratificações de serviço, ou gratificações em razão
das  condições  pessoais  do  servidor”  (in Direito
Administrativo Brasileiro, 19ª ed., pág. 405).

Especificamente  quanto  às  gratificações  propter  laborem
assinala o autor:

“Essas  gratificações  só  devem  ser  percebidas
enquanto o servidor está prestando o serviço que as
enseja,  porque  são  retribuições  pecuniárias  pro
labore  faciendo e  propter  laborem.  Cessado  o
trabalho  que  lhes  dá  causa  ou  desaparecidos  os
motivos  e  excepcionais  e  transitórios  que  as
justificam,  extingue-se  a  razão  de  seu  pagamento.
Daí por que não se incorporam automaticamente ao
vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e
na aposentadoria, salvo quando a Lei expressamente
o  determina,  por  liberalidade  do legislador”  (pag.
414).  

No presente caso,  uma análise  mais acurada dos dispositivos
citados, demonstra que a “Bolsa de Desempenho Profissional” fora criada com
o intuito de retribuir o serviço exercido pelo servidor, contudo, sua concessão
restou condicionada à regulamentação específica. Assim, a teor da norma de
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regência,  o decreto  expedido  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  deveria  ser
editado para definir, além do valor e da categoria de profissionais para a qual
deverá  ser  concedida  a  benesse, os  critérios  para  a  concessão  e  para
avaliação do profissional e manutenção da bolsa.

Em  que  pese  tal  constatação,  verifica-se,  in  casu,  que  os
Decretos nº 32.719/2012 e 33.686/2013,  criados para pormenorizar a lei em
questão, encontram-se deficientes, posto que silenciaram quanto aos requisitos
objetivos para a concessão da gratificação e, em especial, no que tange aos
critérios específicos de aferimento de desempenho individual.

Tais atos, assim, não foram suficientes para suprir a necessidade
de regulamentação específica, exigida pelo art. 2º da Lei Estadual nº 9.383/11.
Em consequência desta omissão, a natureza pro labore faciendo do benefício
em disceptação,  a  meu ver,  restou descaracterizada,  fazendo com que este
fosse concedido de forma geral e indistinta a todos os servidores, afigurando-
se como um aumento salarial disfarçado.

Assim, inobstante a nomenclatura dada à bolsa confira-lhe uma
aparência de vantagem instituída em  retribuição pecuniária condicionada ao
serviço exercido pelo servidor, tem-se que, na realidade, possui caráter geral,
posto que feito independentemente da avaliação de desempenho.

Outrossim,  ainda  que  o  art.  3º  da  Lei  Estadual  nº  9.383/11
estipule  a  não  incidência  de  descontos  previdenciários  sobre  a  bolsa
desempenho, tal fato não afasta a generalidade da vantagem, paga em razão do
desempenho  normal  das  atividades  do  cargo  e  não  em  decorrência  de
circunstâncias peculiares ou individuais.

Dessa  forma,  no  caso  tratado,  a  distinção  entre  servidores
ativos,  de um lado, e pensionistas e  aposentados,  de outro,  viola,  à luz do
princípio tempus  regit  actum,  o  princípio  da  isonomia  e  da  paridade  que
asseguram aos inativos e pensionistas tratamento igualitário àquele dispensado
aos da ativa.

A ilação acima se coaduna com o entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal, que, já se consolidou no sentido de que as parcelas
remuneratórias pagas indistintamente a todos os servidores da categoria, sem
qualquer  critério  de  aferição  efetiva  de  desempenho, devem se  estender  a
todos os aposentados e pensionistas que façam jus à paridade de vencimentos. 

Ao julgar o RE 572.052, no qual fora reconhecida a existência
de repercussão geral do tema, o Pretório Excelsior assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  GRATIFICAÇÃO
DE  DESEMPENHO  DE  ATIVIDADE  DE
SEGURIDADE  SOCIAL  E  DO  TRABALHO  -
GDASST,  INSTITUÍDA  PELA  LEI  10.483/2002.
EXTENSÃO.  SERVIDORES  INATIVOS.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I  -  Gratificação  de  desempenho  que  deve  ser
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estendida  aos  inativos  no  valor  de  60  (sessenta)
pontos,  a  partir  do  advento da  Medida  Provisória
198/2004,  convertida  na  Lei  10.971/2004,  que
alterou a sua base de cálculo.
II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta
de regulamentação das avaliações de desempenho,
transmuda  a  GDASST  em  uma  gratificação  de
natureza  genérica,  extensível  aos  servidores
inativos. III - Inocorrência, na espécie, de violação
ao princípio da isonomia."

(RE  572.052,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,
julgamento em 11-2-09, Plenário,  DJE de 17-4-09)
(grifei)

Tal posicionamento fora corroborado pela Corte Suprema em
outras oportunidades. Vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  SERVIDOR PÚBLICO.  GDASST.
CARÁTER DE GENERALIDADE. EXTENSÃO AOS
INATIVOS.  MESMOS  CRITÉRIOS  UTILIZADOS
AOS  SERVIDORES  EM  ATIVIDADE.
PRECEDENTES.  Para caracterizar a natureza pro
labore  faciendo  da  gratificação  GDASST,  seria
necessária a edição de norma regulamentadora que
viabilize  as  avaliações  de  desempenho.  Sem  a
aferição de desempenho, a gratificação adquire um
caráter  de  generalidade,  que  determina  a  sua
extensão  aos  servidores  inativos. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF  -  AI:  804478  ES  ,  Relator:  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Data  de  Julgamento:  26/08/2014,
Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-176  DIVULG  10-09-2014
PUBLIC 11-09-2014)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  1.  SERVIDOR  PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO  DE  ENCARGOS  ESPECIAIS.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.  2.  NATUREZA  DA  VANTAGEM.
CONTROVÉRSIA  DECIDIDA  À  LUZ  DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1.  A jurisprudência do
STF é  firme  no  sentido  de  que  as  vantagens  de
natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa,
são  extensíveis  aos  aposentados,  em  nome  do
princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40
(na  redação  anterior  à  EC  41/2003)  da  Magna
Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de
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parcelas  remuneratórias  devidas  a  servidores
públicos  é  de  índole  eminentemente
infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula
280/STF.”
(RE 576086 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO,
Segunda  Turma,  julgado  em  26/10/2010,  DJe-029
DIVULG 11-02-2011  PUBLIC 14-02-2011  EMENT
VOL-02463-01 PP-00156)(grifei)

Portanto,  sendo  a  gratificação  dotada  de  caráter  genérico,
insubsistente  qualquer  motivo  que  fundamente  a  negativa  da  autoridade
coatora  estendê-la aos servidores inativos  e pensionistas que preencham os
requisitos legais, tendo em vista, inclusive, que nas hipóteses de observância
do regime de paridade, o STJ 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).

Ultrapassada tal questão, cabe apreciar, por oportuno, o direito
à paridade dos impetrantes. 

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”.

Desta forma, 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.

Doutro norte, a Emenda Constitucional 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
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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  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 INTERTE MPORAL.  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.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  I  –  (...)  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
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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,  os impetrantes  aposentaram-se no cargo de
escrivão de polícia 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 polícia, se
mulher, com fundamento no art. 40, §4°, inciso II e
III da Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional.”

Não cabe olvidar, portanto, que os impetrantes, de fato,  fazem
jus às aposentadorias por tempo de contribuição com proventos integrais e a
paridade remuneratória. Já que ingressaram no serviço público anteriormente a
vigência  da  Emenda  Constitucional  nº  41/2003  e  se  aposentaram  em
28/02/2001 e 07/01/2010, respectivamente, além de preencherem os requisitos
especificados no supratranscrito art. 117 da LC Estadual nº 85/2008.  

Outrossim, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei
Estadual, por ausência de Lei Complementar Federal que a fundamente, isso
porque, na hipótese dos policiais civis, a Lei Complementar Federal já existe.
Trata-se da Lei Complementar nº 51/85, que, anterior, e no mesmo sentido da
Lei Complementar Estadual 85/2008, garante a aposentadoria com proventos
integrais ao servidor policial, veja-se: 

“Art.1° - O funcionário policial será aposentado: 
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I - Voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial;”

Portanto,  comprovados  os  requisitos  legais  exigidos,  os
impetrantes  possuem direito  às aposentadorias com  proventos  integrais  do
art.117 da LC 85/2008.

Ressalte-se,  por  fim,  que o direito  à paridade dos servidores
inativos e pensionistas, com relação à referida gratificação, somente subsistirá
até que, após  editada a norma regulamentadora exigida,  sejam concluídas as
primeiras avaliações de desempenho dos servidores em atividade, momento a
partir  do qual a vantagem assumirá a natureza de autêntica gratificação de
desempenho. 

A  propósito,  colhe-se  o  seguinte  escólio  proveniente  da
Suprema Corte:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  EXTENSÃO
DA  GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO
TRABALHO  (GDPST)  AOS  SERVIDORES
APOSENTADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL VÁLIDA
E QUE NÃO OFENDE O ART. 37, XV, DA CF/88.
PRECEDENTES. 
O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento  do  ARE  631.880-RG,  Rel.  Min.  Cezar
Peluso, assentou a repercussão geral da controvérsia
e reafirmou sua jurisprudência, a fim de reconhecer
aos  servidores  inativos  e  pensionistas  beneficiados
pela  regra  da  paridade  o  direito  à  extensão  da
GDPST,  enquanto  esta  for  dotada  de  caráter
genérico.  Por  outro  lado,  é  firme  o  entendimento
desta Corte de que o direito de extensão aos inativos
e pensionista da vantagem não ocorre ad aeternum,
uma vez que é  válida a limitação temporal  com a
efetiva  ocorrência  da  primeira  avaliação  de
desempenho dos servidores ativos, momento em que
a  gratificação  deixa  de  possuir  caráter  genérico.
Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento”
(ARE nº 793.8179/PR–AgR, Primeira Turma, Relator
o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014)

Com efeito, a pretensão perseguida pelos impetrantes encontra,
suporte  em diversos  dispositivos  legais,  configurando,  deste  modo,  direito
líquido e certo, nos termos do clássico magistério de Hely Lopes Meirelles
(Mandado de Segurança, 27ª ed., Malheiros Editores, págs. 36/37):  
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“Direito  líquido  e  certo  é  o  que  se  apresenta
manifesto  na  sua  existência,  delimitado  na  sua
extensão  e  apto  a  ser  exercido  no  momento  da
impetração. Por outras palavras, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições  de  sua aplicação ao  impetrante;  se  sua
existência for duvidosa; se seu exercício depender de
situações  e  fatos  ainda indeterminados,  não  rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais”.       

Ante o exposto,  CONCEDO A SEGURANÇA,  para ordenar
que a autoridade coatora implante a “Bolsa de Desempenho Profissional” em
favor dos impetrantes. 

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
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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