
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0100021-39.2013.815.0000
RELATOR :  Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho substituindo o Des.  

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE : Gerson Alves Rocha
ADVOGADO      : Victor Hugo de Sousa Nóbrega
IMPETRADA      : PBPREV – Paraíba Previdência
INTERESSADO : Estado da Paraíba

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO
– PREVIDENCIÁRIO  –  Mandado  de
Segurança  –  Servidor  público  estadual
inativo  –  Aposentação  por  invalidez
permanente  sem  alcançar  o  final  da
carreira–  Lei  Estadual  nº  8.427/2007
transformou a remuneração em subsídio –
Adicional de 20% (vinte por cento) de sua
remuneração  –  Benefício  previsto  no  art.
34,  parágrafo 6º  da  Constituição Estadual
– Impossibilidade – Inexistência  de direito
adquirido  a  regime  jurídico  –  Segurança
denegada.

−  O STF já consolidou o entendimento
de que o servidor  público não tem direito
adquirido à regime jurídico.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos de mandado de segurança acima identificados,

A  C  O  R  D  A  M,  em  Primeira  Seção
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por
votação unânime, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento de fl. 93.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  mandado  de  segurança
impetrado por GERSON ALVES ROCHA contra ato supostamente ilegal do
EXMº.  SR.  DIRETOR-  PRESIDENTE  DA PARAÍBA PREVIDENCIÁRIA  -
PBPREV, consistente  na  sua  omissão  administrativa  ao  não  conceder  ao
impetrante,  servidor inativo da Fazenda Estadual,  a incorporação aos seus
proventos da aposentadoria do adicional  de 20% (vinte por  cento)  de sua
remuneração  ao  tempo  da  aposentação  previsto  no  art.  34,  §  6º  da
Constituição Estadual, vigente à época da sua aposentação.

Na petição inicial, o impetrante alega que  é
agente fiscal da Fazenda Estadual, aposentado por invalidez, desde  20 de
maio de 2002 e que nesta data estava em vigor o art. 34, § 6º da Constituição
Estadual, o qual previa a incorporação do adicional de 20% (vinte por cento)
da remuneração ao tempo da aposentação aos proventos da aposentadoria
dos servidores que preenchessem os requisitos legais. Nesse sentido, pede a
aplicação  da  Súmula  359  do  STF  a  qual  prevê:  “Ressalvada  a  revisão
prevista em lei,  os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao
tempo em que militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

Dessa  forma,  requer  a  concessão  da
segurança, no sentido de compelir o Diretor-Presidente da PBPREV a cumprir
a  previsão  constitucional  estadual,  por  entender  que  ao  tempo  da  sua
aposentação preenchia os requisitos necessários a incorporação do adicional,
a saber: aposentadoria por invalidez permanente, sem que tenha atingido o
final da carreira.

Documentos acostados às fls. 10/45.

Informações  prestadas  pela  autoridade
coatora às fls. 62/73.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
exarado às fls. 82/85,  opinou pela não concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O 

É cediço que o Mandado de Segurança é
uma ação constitucional  tipicamente brasileira,  não encontrado instrumento
similar  no  direito  estrangeiro.  Tal  ação  constitucional  que  visa  a  proteger
direito líquido e certo não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data",
quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica  no  exercício  de  atribuições  do Poder  Público,  confira-se a
redação do texto constitucional:
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“Art. 5º Omissis
(...)
LXIX  -  conceder-se-á  mandado  de  segurança  para
proteger  direito  liquido  e  certo,  não  amparado  por
habeas  corpus  ou  habeas  data,  quando  o  responsável
pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública  ou  agente  de  pessoa  jurídica  no  exercício  de
atribuições do Poder Público.”

A Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009,
em seu art. 1º, dispõe que somente conceder-se-á mandando de segurança
quando for para proteger direito líquido e certo, devendo, ainda, este direito
estar  prontamente  demonstrado  através  das  provas  carreadas  nos  autos.
Veja-se o citado dispositivo de lei:

“Art.  1º.  Conceder-se-á  mandado  de  segurança  para
proteger  direito  líquido  e  certo,  não  amparado  por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou  com  abuso  de  poder,  qualquer  pessoa  física  ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça.”

Assim, para que seja interposto o mandado
de segurança, é necessário que haja prova pré-constituída nos autos, como
condição  essencial  à  verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com a natureza dessa ação constitucional  (art.  5º,
LXIX, da CF/881).

O  MINISTRO GILSON DIPP (da 5ª Turma
do STJ) decidiu nesse sentido. Veja-se: 

“O mandado  de  segurança é  ação constitucionalizada
instituída para proteger direito líquido e certo,  sempre
que  alguém sofrer  violação  ou  houver  justo  receio  de
sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se
prova  pré-constituída  como  condição  essencial  à
verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com  a  natureza  da  ação
mandamental.  Precedentes.  IV  -  Agravo  interno
desprovido .(STJ – AROMS 15503 – GO – 5ª T. – Rel.
Min. Gilson Dipp – DJU 24.03.2003)” (Grifei)
“In casu”, a decisão administrativa  (fls. 43)

denegatória  da revisão de aposentadoria  fundamenta-se no fato  de que o
impetrante percebe seus proventos sob a rubrica de subsídio, o qual consiste
na  remuneração  do  servidor  em  parcela  única  que  incorpora  todas  as
gratificações de vantagens.
1  Art. 5º. LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não

amparado por  habeas corpus ou  habeas data,  quando o responsável pela ilegalidade ou pelo
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
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 Nas informações (fls.  62/73), a autoridade
coatora  aduz que  a  Lei  Estadual  nº  8.427/2007,  que  institui  o  Plano  de
Cargos, Carreira e Remuneração do Fisco Estadual da Paraíba, transformou
a remuneração da  categoria a qual pertence o aposentado impetrante em
subsídio, incorporando  as parcelas de gratificações à parcela única.

Argumenta a autoridade impetrada que, ao
conceder  o  direito  pretendido  pelo  demandante,  seus  proventos  da
aposentadoria  excederiam  a  remuneração  percebida  na  ativa  e,  por
conseguinte, afrontaria o art. 40, § 2º da Carta Magna, uma vez que revogado
tacitamente o art. 34, § 6º da Constituição Estadual. Concluindo, afirma que
não há direito adquirido frente às modificações constitucionais.

Para uma melhor visualização do conflito a
ser dirimido, transcrevo as disposições legais:

“Constituição do Estado da Paraíba. Art. 34. O servidor
será aposentado:
(…)
§ 6º Ao servidor público aposentado pela compulsória ou
por invalidez permanente, sem que tenha atingido o final
da  carreira,   fica  assegurada  a  incorporação  a  seus
proventos  de  um adicional  correspondente  a  vinte  por
cento de sua remuneração.”

“CF/88. Art. 40 § 2º - Os proventos de aposentadoria e
as pensões, por ocasião de sua concessão,  não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.(  Redação dada  
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.)”(Grifei)

A impetrada tem razão. Vejamos.

No caso em tela,  a  parte  impetrante teve
seu ato de aposentadoria publicado no ano de 2002, quando estava vigente o
art.  34,  §  6º  da  Constituição  Estadual.  Posteriormente,  a  Lei  Estadual  nº
8.427,  publicada  em  2007,  transformou  a  sua  remuneração  em  subsídio,
rubrica única que incorporou as demais gratificações. 

Percebe-se que, desde a sua aposentação,
o impetrante  não  recebeu  o adicional  discutido, como comprovam as fichas
financeiras dos anos de 1998 a 2007, somente  pleiteando o mesmo após a
Lei 8.427/2007.

Cediço que o subsídio, termo introduzido na
Constituição  Federal  pela  Emenda  Constitucional  19/98  consubstancia
espécie de remuneração, paga em parcela única, sendo vedado o acréscimo
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de qualquer gratificação, adicional, prêmio ou verba de representação.

Assim,  a  solução  para  o  caso  não  pode
admitir  a transposição de vantagem do regime antigo para o novo regime
jurídico instituidor do subsídio,  o que afrontaria o princípio segundo o qual
“não tem o servidor direito adquirido à regime jurídico”.

O  Supremo  Tribunal  Federal  consagrou
jurisprudência,  de natureza quase principiológica,  segundo a qual  “não há
direito adquirido a regime jurídico”. Veja-se:

“Direito  adquirido:  não  tem  o  servidor  público  à
permanência de determinado regime jurídico atinente à
composição  de  vencimentos  ou  proventos,  desde  que
mantida a irredutibilidade da remuneração total. (STF-
RE  210.455/DF-  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão-  DJ  em
18.08.2000, p. 93)”.

E:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
A  REGIME  JURÍDICO.  LEGITIMIDADE  DE
ALTERAÇÃO  DA  FÓRMULA  DE  CÁLCULO  DA
REMUNERAÇÃO,  DESDE  QUE  RESPEITADA  A
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DE  DECESSO
REMUNERATÓRIO.  SÚMULA  279.  INCIDÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte
firmou entendimento no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração
da fórmula de cálculo da remuneração, desde que não
provoque  decesso  remuneratório. Precedentes.  II   A�
verificação  de  efetiva  ocorrência  de  decesso
remuneratório demanda, na espécie, o exame da matéria
fática, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. III -
Agravo regimental  improvido.  (STF -  AI:  836087 PE ,
Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de
Julgamento:  02/10/2012,  Segunda  Turma,  Data  de
Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-207
DIVULG 19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012, undefined)”
(grifei)

Igualmente,  enveredam  os  julgados  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL  DE  RAIO  X.  LEI  N.  8.270/1991.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL SEM REDUÇÃO DOS
VENCIMENTOS.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
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IRREDUTIBILIDADE  SALARIAL.  INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1.  É  cediço  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento  de  que  os  servidores  públicos  não  têm
direito adquirido a regime de remuneração, sendo-lhes
garantida a irredutibilidade de vencimentos.
Nesse contexto, não configura irregularidade a redução
ou extinção de vantagem, desde que mantido o quantum
da remuneração.
2. A pretensão de ser considerada a alteração da tabela
de vencimentos promovida pela Lei n. 10.405/2002 a fim
de  promover  o  reajuste  da  VPNI  dos  associados  do
agravante  constitui  o  revolvimento  do  conjunto  fático-
probatório. Óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 927.114/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2013,
DJe 10/12/2013)” (grifei)

E:

“PROCESSUAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  ESTADO  DO  AMAZONAS.  VPNI  -
VANTAGEM  PESSOAL  NOMINALMENTE
IDENTIFICADA.  REAJUSTE.  INEXISTÊNCIA DE
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  A PERMANÊNCIA
DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DA  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.
DECISÃO  PROFERIDA  EM  ÂMBITO  DE
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  RE  563.965/RN.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
1.  O  acórdão  recorrido  concluiu  que  o  aresto
rescindendo  violou  expressamente  os  dispositivos
constitucionais que regem a matéria, tais como arts. 5º,
XXXVI, 37, XIII, 40, § 8º, e 60,  § 1º, II, "a", da CF.
2.  Não cabe recurso especial  em face de acórdão que
deixa de aplicar o óbice da Súmula 343/STF e admite
ação rescisória, em virtude da alegação de ofensa literal
a preceito constitucional.
3. O  servidor  público  não  possui  direito  adquirido  à
forma  de  cálculo  de  sua   remuneração,  desde  que
respeitado  o  princípio  da  irredutibilidade  de
vencimentos e proventos. Precedente da Suprema Corte:
RE n.º 563.965/RN, julgado pelo Plenário do STF com
repercussão geral.  Precedentes do STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp  1374692/AM,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/06/2013,  DJe
28/06/2013)” (grifei)

Por fim:

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA  EDUCACIONAL  -
GDAE.  EXTINÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
IRREDUTIBILIDADE  DOS  VENCIMENTOS.
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.  SÚMULA
126/STJ.  INOCORRÊNCIA  DE  REDUÇÃO  DOS
VENCIMENTOS. SÚMULA 07/STJ.
1. A questão da extinção da gratificação foi decidida sob
fundamento constitucional autônomo, havendo conclusão
no  sentido  de  que  o  ato  supressivo  implicou  em
desrespeito  ao  princípio  da  irredutibilidade  de
vencimentos, estabelecido no art. 37, XV, da Constituição
Federal.  O  recorrente,  porém,  não  interpôs  recurso
extraordinário  de  modo  a  infirmar  o  fundamento
constitucional,  o  que  atrai  a  incidência  da  súmula
126/STJ.
2.  O  servidor  público  não  tem  direito  adquirido  a
regime  jurídico,  mas  apenas  à  irredutibilidade  dos
vencimentos.  Alterações  na  composição  dos
vencimentos  dos  servidores  públicos,  retirando  ou
modificando  a  fórmula  de  cálculo  de  vantagens,
gratificações,  adicionais,  somente  é  possível  se  não
houver redução do montante até então percebido, sob
pena de malferimento aos Princípios da Isonomia e da
Irredutibilidade dos Vencimentos. Precedentes.
3.  Acolher as alegações da recorrente no sentido de que
não  houve  redução  nos  vencimentos  da  servidora
aposentada é questão que demanda revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, o que esbarra na censura da
súmula 07/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp  1298528/CE,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  23/04/2013,  DJe
07/05/2013)” (grifei)

Ante o exposto, DENEGO  A SEGURANÇA
PLEITEADA.

Sem  custas  processuais  (art.  29  da  Lei
Estadual nº 5.672/1992), bem como honorários advocatícios, nos termos do
art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Presidiu o julgamento 

Presente a sessão,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  Presidente.
Relator: Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado
para substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos). Participaram ainda
do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Gustavo Leite
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Urquiza (juiz  convocado para substituir  o  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho), Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira.  Ausente,  justificadamente, o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Leandro dos Santos.

Presente  a  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,
26 de novembro de 2014. 

 

 
Aluízio Bezerra Filho

Juiz de Direito Convocado – Relator
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