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MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  POLICIAL  MILITAR  –
SOLICITAÇÃO  DE  RESERVA  REMUNERADA  -
INDEFERIMENTO  ADMINISTRATIVO  -  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 30 ANOS DE TEMPO
DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO - DESCONTO INDEVIDO
-  DOIS ANOS REFERENTES AO  PERÍODO EM QUE O
IMPETRANTE  CUMPRIU  SURSIS  DECORRENTE  DE
CONDENAÇÃO  PELA JUSTIÇA MILITAR  -  PROVA DE
QUE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO - DIREITO À
CONTAGEM  DO  TEMPO  –  ART.  40,  §§  9º  E  10  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL -  SOBREPOSIÇÃO AO ART.
122,  §  4º,  DA  LEI  3.909/1977  -  JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO TJPB -  CONCESSÃO DA ORDEM.

-  “Não  se  vislumbra  vedação  decorrente  do  ínterim
correspondente  à  suspensão  condicional  da  pena  que
detenha o condão de atribuir ao autor qualquer limitação no
exercício de suas atribuições perante a corporação, o que
nos  leva  a  concluir  pela  plena  legalidade  de  sua
permanência  no exercício  das  funções  durante  o  referido
período.”1

-  Tendo  o  militar  que  tenha efetivamente  laborado  e
contribuído  para  a  previdência  durante  período  de
cumprimento do sursis, induvidoso fazer jus ao cômputo de
tempo para fins de concessão de reserva remunerada, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a Primeira  Seção Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA.

RELATÓRIO

1TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20115204120148150000, 1ª Seção Especializada Cível, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 04-02-2015).
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Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por  Gilberto da
Silva contra ato supostamente ilegal do Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado da Paraíba, no sentido de negar-lhe a ida para a reserva remunerada,
apesar de contar com mais de trinta anos de contribuição.

Relata o insurgente pertencer aos quadros da Briosa desde o ano
de 1986, cotando 29 anos e um mês de serviços prestados à Polícia Militar
deste Estado, somando a esse tempo um ano prestado a empresa privada,
mediante contribuição.

Afirma haver a autoridade coatora deixado de contar como tempo
de serviço e contribuição o período no qual esteve sob sursis processual, que
perdurou por dois anos, concedido em processo por ele respondido face às
penas do art. 315 do Código de Processo Penal Militar, sem considerar o fato
de, durante esse tempo, haver laborado e contribuído para a previdência do
Estado, por não ter se afastado do trabalho.

Assevera ocupar a graduação de Cabo dos Quadros da PM/PB, e
sempre ter cumprido com zelo e dedicação seus deveres funcionais militares,
possuindo  bom  comportamento,  além  de  ostentar  elogios  em  seus
assentamentos funcionais.

Ao  final,  requer  a  concessão  de  liminar,  a  fim  de  que  seja
computado ao seu tempo de serviço o período de dois anos subtraídos para
sua reforma, confirmando-se, no julgamento de mérito, a ordem mandamental.

À inicial, foram juntados os documentos de fls. 12/65.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 69/71, sob o fundamento de
inexistir perigo na demora do deferimento do pleito ao final do julgamento do
mandamus.

Notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  as  informações,  fls.
78/80,  manifestando-se pela denegação da segurança,  entendendo ausente
direito líquido e certo. 

Assevera o impetrado que houve uma dedução de 02 (dois) anos
no tempo de serviço do impetrante, em face da condenação na Justiça Militar
do Estado, a teor do disposto na alínea “e” do parágrafo 4º do art. 122 da Lei
nº.  3.909,  de  14  de  julho  de  1977,  que  não  conta  o  tempo  decorrido  em
cumprimento de pena restritiva de liberdade.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 83/88, opina
pela concessão parcial da segurança, para que a autoridade coatora considere,
a título de cálculo de tempo de contribuição, os dois anos trabalhados durante
o cumprimento do sursis.
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VOTO

O impetrante, policial militar, ajuizou a presente writ of mandamus
buscando ver computado o tempo de contribuição e de serviço subtraídos pela
autoridade coatora, garantindo a sua ida para reserva remunerada com todos
os  benefícios  que  lhe  são  pertinentes,  a  contar  da  data  do  requerimento
administrativo.

Da  análise  das  provas  carreadas  aos  autos,  verifica-se  que  o
impetrante entrou para a Polícia Militar do Estado da Paraíba no dia 17/02/1986
e, contados os acréscimos permitidos por lei, a exemplo de férias em dobro e
um ano serviço ao Exército Brasileiro, perfazeria os 30 anos necessário à sua
colocação na reserva remunerada.

Ocorre que a autoridade impetrada, deduziu do tempo de serviço
dois  anos  referentes  ao  sursis  processual,  por  haver  o  insurgente  sido
condenado  a  dois  anos  de  reclusão,  após  ter  respondido  a  processo  pela
prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (fl. 32).

Do documento de fl.  18,  verifica-se que o Comando da Polícia
Militar considerou que o impetrante perfez um total de 28 anos, 3 meses e 6
dias, em 17 de março de 2015, pois, consoante documento de fl. 19, deduzidos
2 (dois) anos em face de condenação criminal.

Veja que, do conteúdo probatório, o impetrante não respondeu a
nenhum  outro  processo  criminal,  havendo  referência  tão  somente  àquele
sobredito, no qual fora beneficiado com o sursis processual.

Colocada  a  questão  nesses  termos,  é  de  se  reconhecer  a
ilegalidade no ato da autoridade coatora.

É que, embora tenha havido a condenação do impetrante perante
a Justiça  Militar  do  Estado,  foi  ele  beneficiado  pelo  instituto  da  suspensão
condicional da pena (fls.  32),  tendo aquela Justiça emitido certidão negativa
quanto ao impetrante, levando-se à conclusão de que o período de sursis  foi
devidamente cumprido.

Acrescente-se que, no documento nº. 80/2015, fl. 18, datado de
17 de março de 2015, há informação do Diretor de Gestão de Pessoas da
“Briosa”,  no  sentido  de  que  “o  requerente  encontra-se  no  comportamento
EXCEPCIONAL, não está sub judice, nem responde a inquérito Policial Militar,
conforme informação de sua OPM, bem como das certidões anexas a esse
Processo”.

Não obstante tenha cumprido suspensão condicional da pena, o
impetrante comprovou a permanência no exercício de suas funções durante
todo o tempo do  sursis, entre os anos de 2004, data da concessão, e o de
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2008,  consoante  se  constata  dos  contracheques  anexados  aos  autos  (fls.
49/53). 

Desse modo, se o postulante efetivamente laborou no período da
suspensão condicional da pena, contribuindo para a previdência durante esse
período,  é  forçoso  concluir  fazer  ele  jus  ao  cômputo  do  período  em  que
contribuiu  para  fins  de  promoção e  concessão de  reserva  remunerada.  Do
contrário,  haveria,  induvidosamente,  enriquecimento  ilícito  do  ente
previdenciário  e,  ainda,  violação ao  princípio  da  contributividade,  porquanto
somente  devem  incidir  contribuições  previdenciárias  sobre  parcelas  que
efetivamente serão contabilizadas para os fins de aposentadoria.

Nessa linha de raciocínio, constato que a assertiva da autoridade
coatora, no sentido de que o artigo 122, § 4º, “e”, da Lei Estadual n. 3.909/1977
(Estatuto da PMPB) veda o cômputo do tempo de contribuição, não prospera.

À  guisa  de  esclarecimento,  trago  o  teor  do  texto  do  referido
dispositivo legal:

“Anos de Serviço” é a expressão que designa o tempo de
efetivo  serviço  a  que  se  refere  o  artigo  121  e  seus
parágrafos, com os seguintes acréscimos: 
[…] § 4º – Não é computável para efeito algum, o tempo: 
[…]  e)  decorrido  em  cumprimento  de  pena  restritiva  da
liberdade, por sentença passada em julgado, desde que não
tenha  sido  concedida  suspensão  condicional  da  pena,
quando, então, o tempo que exceder ao período da pena
será computado para todos os efeitos, caso as condições
estipuladas na sentença não o impeçam.”

Ocorre  o  artigo  40,  §§  9º  e  10º,  da  Constituição  Federal,
sobrepõe-se a tais disposições ao prever que, para efeito de aposentadoria,
deve ser levado em consideração o tempo de contribuição. Veja-se:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas  autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de
previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante
contribuição  do  respectivo  ente  público,  dos  servidores
ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,  observados  critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (…) 
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será  contado para  efeito  de  aposentadoria  e  o  tempo de
serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 
§  10º  A  lei  não  poderá  estabelecer  qualquer  forma  de
contagem de tempo de contribuição fictício. 
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Portanto,  deve  ser  reconhecido  o  direito  do  impetrante  ao
cômputo do tempo de contribuição referente ao período em que foi beneficiado
pelo sursis, de acordo, ainda com o previsto pelos arts. 88 e 89 do Estatuto da
Polícia Militar, os quais rezam:

Art.  88  –  A  passagem  do  policial  militar  à  situação  de
inatividade  mediante  transferência  para  a  reserva
remunerada se efetua: I – a pedido […] 
Art.  89  –  A transferência  para  reserva  remunerada,  a
pedido  será  concedida,  mediante  requerimento  à
autoridade competente ao policial militar que conte, no
mínimo, 30 (trinta) anos de serviço. 

Esta  Corte  de  Justiça,  em  casos  idênticos  ao  discutido  nos
presentes autos, tem reconhecido o direito do policial militar a ser considerado
o seu tempo de contribuição, ainda que durante o cumprimento do sursis, por
aplicação da regra constitucional mencionada,  in verbis:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  PROMOÇÃO  À
GRADUAÇÃO  SUBSEQUENTE  E  PASSAGEM  PARA
RESERVA REMUNERADA. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA
DE,  NO MÍNIMO,  30  ANOS DE TEMPO DE SERVIÇO E
CONTRIBUIÇÃO. IMPETRANTE CONDENADO A 2 ANOS
DE RECLUSÃO PELA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DE
"SURSIS" POR IGUAL PRAZO. DESCONTO DO PERÍODO
REFERENTE  À  PENA  RESTRITIVA  DE  LIBERDADE
COMINADA.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  NO
PERÍODO.  DIREITO  À  CONTAGEM  DO  TEMPO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 122, § 4º DO ESTATUTO DOS
MILITARES.  CONCESSÃO  DA SEGURANÇA.  -  Conforme
firmes  precedentes  jurisprudenciais  do  TJPB,  o  Policial
Militar possui direito líquido e certo à contagem, para fins de
tempo de serviço,  dos  dois  anos em que,  na vigência  do
instituto  da  suspensão  condicional  da  pena,  continuou  a
exercer  suas  funções  e  percebendo  remuneração.  -  Não
computar como tempo do serviço do Impetrante o período
em que estava no gozo de "sursis", exercendo plenamente
seu  labor,  caracteriza  verdadeiro  enriquecimento  ilícito  da
Administração  Pública  e,  ainda,  viola  o  princípio  da
contributividade,  considerando  que  somente  devem  incidir
contribuições  previdenciárias  sobre  parcelas  que
efetivamente  serão  contabilizadas  para  os  fins  de
aposentadoria.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00017372520158150000, 1ª Seção Especializada Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 20-04-2016)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  PROMOÇÃO  À
GRADUAÇÃO  SUBSEQUENTE  E  PASSAGEM  PARA
RESERVA  REMUNERADA.  INDEFERIMENTO.
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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXIGÊNCIA
DE,  NO MÍNIMO,  30  ANOS DE TEMPO DE SERVIÇO E
CONTRIBUIÇÃO. IMPETRANTE CONDENADO A 2 ANOS
DE RECLUSÃO PELA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DE
SURSIS  POR  2  ANOS.  DESCONTO  DO  PERÍODO
REFERENTE  À  PENA  RESTRITIVA  DE  LIBERDADE
COMINADA.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  NO
PERÍODO.  DIREITO  À  CONTAGEM  DO  TEMPO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 122, § 4º DO ESTATUTO DOS
MILITARES.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  -  Em  se
tratando  de  mandado  de  segurança,  não  há  falar  em
ilegitimidade  passiva  da  autoridade  judicial  que  executa  e
que pode desconstituir o ato impugnado. - Considerando que
não houve o decurso do prazo de 120(cento e vinte) dias, a
contar da data em que o interessado teve conhecimento do
ato questionado,  não há que se falar  em decadência para
impetração do mandado de segurança. - Nos termos do art.
89 do Estatuto da Polícia Militar, a promoção do policial, bem
como sua transferência para reserva remunerada exige que
este conte com, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço. - Não
computar como tempo do serviço do impetrante o período
em que estava no gozo de sursis, exercendo plenamente seu
labor,  caracteriza  verdadeiro  enriquecimento  ilícito  da
Administração  Pública  e,  ainda,  viola  o  princípio  da
contributividade,  considerando  que  somente  devem  incidir
contribuições  previdenciárias  sobre  parcelas  que
efetivamente  serão  contabilizadas  para  os  fins  de
aposentadoria.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017667520158150000,  1ª  Seção  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 30-09-2015

Assim sendo, calculando-se o cômputo do tempo de serviço do
impetrante acrescido do lapso temporal em que esteve cumprindo o  sursis, é
forçoso concluir que já possui mais de 30 (trinta) anos de serviço, fazendo jus à
promoção e consequente transferência para a reserva remunerada.

Atente-se ser necessário, ainda, o reconhecimento do direito do
impetrante  de  ser  promovido  à  graduação  posterior,  com  base  no  que
conceitua o art. 1º da Lei nº 4.816/86, que dispõe sobre condições especiais de
promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar. 

Art. 1º – O policial militar que conte com mais de 30 (trinta)
anos de serviço, exceto o que se encontre no último posto
ou  graduação  do  seu  quadro,  poderá  ser  promovido  ao
posto ou graduação superior, independente de vaga.
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Frente ao o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar
que a autoridade coatora inclua no cálculo do tempo de serviço do impetrante
os  dois  anos  laborados  durante  o  cumprimento  do  sursis e,  via  de
consequência, conceda a promoção do impetrante e sua transferência para a
reserva remunerada. 

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das verbas
devidas  e  não  pagas  correspondentes,  desde  a  data  do  requerimento
administrativo, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da demanda
e com juros de mora a contar da citação. 

Sem  honorários  advocatícios,  nos  termos  do  enunciado  da
Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e do art.  25 da Lei n. 12.016/2009

É como voto.

Presidiu a sessão com voto, o Exmº. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos,  Presidente.  Relatora:  Exmª.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra  Cavalcanti.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Exmºs.
Desembargadores  Tércio Chaves de Moura (juiz convocado para substituir a
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Des. José Ricardo
Porto, Leandro dos Santos e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente à sessão, representando o Ministério Público, o Exmº.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da paraíba, em João Pessoa, no dia 01 de junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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