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ACÓRDÃO
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EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DIFERENÇA   DE  PAGAMENTO  DO 
ADICIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO  AOS  INTEGRANDES  DA  CLASSE 
ESPECIAL DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA NA INATIVIDADE. VANTAGEM 
PECUNIÁRIA  JÁ  RECONHECIDA  POR  MEIO  DE  MANDADO  DE 
SEGURANÇA E IMPLANTADA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO 
AUTOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEÇÃO DO ADICIONAL, 
COM FUNDAMENTO NA EC n.º 45/2007, DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME 
JURÍDICO, E IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GAE. SENTENÇA 
QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  AO  ARGUMENTO  DE  QUE  A 
MATÉRIA DE DIREITO JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO 
MANDAMENTAL, A QUE SE PRETENDE APENAS GARANTIR OS EFEITOS 
RETROATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.

Súmula n.º 271 do STF: “A concessão de mandado de segurança não produz efeitos 
patrimoniais  em  relação  ao  período  pretérito,  os  quais  devem  ser  reclamados 
administrativamente ou pela via judicial própria”.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Necessária n.º 0069629-64.2012.815.2001, na Ação de Cobrança,  em que figuram 
como partes Edmilson de Oliveira Arruda e PBPREV – Paraíba Previdência.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Remessa Necessária e negar-
lhes  provimento.

VOTO.

Sobe para reexame necessário por este egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, 
a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta 
Capital,  f. 62/65, nos autos do processo da ação de cobrança, inicial de f.  02/08, 
instruída com os documentos de f. 11/28, intentada por EDMILSON DE OLIVEIRA 
ARRUDA,  Delegado  de  Polícia  Civil  Aposentado  deste  Estado,  em  face  da 
PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA, que julgou procedente o pedido exordial 
para  condenar  a  Autarquia  Previdenciária  paraibana  ao  pagamento   dos  valores 
pretéritos  ao  quinquênio  anterior  à  data  da  implantação  da  integralidade  dos 
proventos do Autor, corrigidos pelo INPC, com aplicação de juros de 0,5% a partir 
da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Ministério Público absteve-se de opinar sobre o mérito, f. 71/73.

É o Relatório.

Objetiva  o  Autor  o  pagamento  do  retroativo  referente  ao  Adicional  de 



Representação, concedido por meio da Lei n.º 8.673/2008, e do art. 19 da LC/PB  n.º 
85/2008, aos Membros da Polícia Civil deste Estado que ingressarem na Categoria 
Especial, somente estendida aos inativos por força da Decisão prolatada no Mandado 
de  Segurança  n.º  999.2010.000686-8/001,  já  incorporada  aos  proventos  de 
aposentadoria do Autor, referente ao período de outubro de 2008, data da concessão, 
a  julho de 2011, data da implantação.

A  PBPREV,  em  sua  contestação,  alegou  que  o  Autor  não  faria  jus  à 
implantação  do  adicional,  porquanto  já  estava  na  inatividade  quando  de  sua 
instituição por lei, invocando a aplicação da EC n.º 45/2007, alegando que a GAE, 
de  acordo  com  os  julgados  que  colaciona,  não  se  incorpora  aos  proventos  de 
aposentadoria, e, por fim, que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico.

A r. Sentença vergastada fundamentou-se na Decisão prolatada no Mandado 
de Segurança n.º  999.2010. 000686-8/001, já transitada em julgado, a alicerçar a 
pretensão do Autor, que se limita ao pagamento do retroativo, uma vez que, como se 
sabe, as decisões mandamentais não têm efeito retroativo, impondo-se o ajuizamento 
de ação própria para cobrança dos atrasados.

Além do mais, apenas para os efeitos de fundamentação de voto, como se 
constata dos documentos trazidos pela PBPREV aos autos, o Autor não recebe seus 
proventos de aposentadoria com base no cálculo de suas contribuições, mas como se 
estivesse na ativa, com discriminação de todas as vantagens pessoais antes recebidas.

O Autor, como alegado, aposentou-se por tempo de contribuição, no Cargo de 
Delegado de Polícia Classe Especial, fazendo jus à integralidade de proventos, nos 
termo  do  §  4º,  II,  do  art.  40  da  Constituição  Federal,  modificado  pela  EC  n.º 
47/2005.

A diferença requerida, ressalte-se, refere-se ao pagamento do Adicional  de 
Representação,  previsto  no  art.  Art.  6.º  da Lei  8.673/2008,  já  reconhecida  como 
devida e  implantada pela  Autarquia,  e  não à  Gratificação de Atividade Especial, 
como arguido na contestação, não havendo o que se falar em direito adquirido a 
regime jurídico.

Por fim, a Sentença embasa-se na Súmula n.º 271 do STF: “A concessão de 
mandado  de  segurança  não  produz  efeitos  patrimoniais  em  relação  ao  período 
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial 
própria”.

Isso posto, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste 
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


