
 

 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853669-59.2017.815.2001.Origem            : 5ª Vara de

Fazenda Pública da Capital.Relator            : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle

Filho.Apelante         : Paraíba Previdência – PBPREV.Procurador    : Jovelino

Carolino Delgado Neto.Apelada          : Christiane Wildt Cavalcanti Viana.

Advogado      : Denyson Fabião de Araújo Braga – OAB/PB nº 16.791.  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. BOLSA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL.

LEI ESTADUAL Nº 9.383/11 E DECRETO Nº 32.719/2012. EXTENSÃO AOS

POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE.

VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. PRECEDENTES DO STJ.

PROVIMENTO DO RECURSO. – Os benefícios de natureza propter laborem são

devidos apenas a servidores que se encontram em atividade. – “Os arts. 2º e 3º da Lei

Estadual 9.383/2011 são claros ao demonstrar que a referida parcela possui caráter

pro labore faciendo ou propter laborem, contendo inclusive a expressa indicação de

que não poderá haver incorporação dos valores aos proventos, uma vez que sobre a

bolsa de desempenho profissional não incide contribuição previdenciária. (RMS

49.594/PB, Relator: Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016,

DJe 24/2/2016).  VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão

ordinária, dar provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do

relator. 

  Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por PBPREV –

Paraíba Previdência contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da

Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”

ajuizada por Christiane Wildt Cavalcanti Viana. 
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Em sede de exordial (evento nº 4884449), a autora relata que é Policial Militar do

Estado da Paraíba integrante da reserva remunerada. Afirma que não fora

devidamente incorporado ao seu benefício a gratificação denominada de bolsa

desempenho, a qual sustenta possui natureza de vantagem de caráter geral. Conclui

asseverando que a generalidade da gratificação de desempenho implica a

obrigatoriedade de sua extensão aos inativos. Por fim, requer seja determinada a

implantação do pagamento da verba de desempenho em seu benefício, bem como o

pagamento da diferença da respectiva vantagem, relativa ao período não prescrito. A

PBPREV apresentou peça de defesa (evento nº 4884462), alegando a natureza

transitória da bolsa desempenho, uma vez que não se incorpora aos vencimentos dos

servidores, tampouco incide contribuição previdenciária, pugnando pela improcedência

dos pedidos. Decidindo a querela, o magistrado a quo julgou a demanda parcialmente

procedente (evento nº 4884517), consignando os seguintes termos na parte

dispositiva:  “ANTE O EXPOSTO, atento ao que consta nos autos e princípios de

direito aplicáveis à espécie, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos seguintes termos:a) CONDENO a

PBPREV na obrigação de fazer de implantar a bolsa desempenho no benefício

previdenciário da parte autora, correspondente ao seu cargo;b) CONDENO a PBPREV

ao pagamento da bolsa desempenho no período de inatividade, de julho de 2017 até a

sua efetiva implantação;c) CONDENO a parte ré em honorários advocatícios, em 10%

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 4º,II, do NCPC, haja vista que a

demanda não tem potencial para extrapolar os limites dessa faixa de honorários;d)

Condeno a parte autora, considerando a sucumbência parcial, ao pagamento pro rata,

das custas e demais despesas processuais; bem como honorários advocatícios, que

arbitro proporcionalmente, com arrimo no art. 85, §4º, III, do NCPC, em 5% (cinco por

cento) do valor atualizado da causa, mas com observância do art. 98, §3º, do NCPC

(suspensão condicional do pagamento), devido à gratuidade processual deferida;e) Os
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valores devem ser atualizados pelo IPCA-E, mês a mês; acrescidos dos juros

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº  9.494/97, desde

o ajuizamento da ação. Sem custas por ser sucumbente ente público”. 

Irresignada, a PBPREV interpôs recurso de apelação (evento nº 4884520),

reivindicando a reforma do julgado. Alega a inexistência de direito à paridade desde a

promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e que a bolsa desempenho tem

natureza de benefício transitório, pago apenas aos membros da polícia que se

encontram no serviço ativo, sendo impossível sua extensão aos inativos, uma vez que

sob tal verba não incide contribuição previdenciária. Não foram apresentadas

contrarrazões.  É o relatório.  
  

 VOTO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa

necessária, passando à análise de seus argumentos. Como relatado, a questão a ser

dirimida por meio do presente recurso 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. Em suas razões, a

apelante sustenta que o pagamento da gratificação foi instituído como verba propter

laborem, ou seja, paga apenas aos servidores que se encontrem no serviço ativo e,

em face de seu caráter transitório, não pode ser pago aos inativos, especialmente pelo

fato da ausência de incidência de contribuição previdenciária. A verificação da

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

Nesse contexto, ressalto que, embora já tenha tomado posicionamento diverso a

respeito da natureza da referida vantagem, hodiernamente adoto o entendimento

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do caráter propter laborem 

da Bolsa Desempenho, conforme passo a expor. A Lei Estadual nº 9.383/2011, que

instituiu a mencionada 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
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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 base de

cálculo para contribuição previdenciária ou quaisquer outras vantagens,

inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.”

(Grifei) Com o fito de disciplinar a matéria, foram editados os Decretos nº32.719/2012

e nº 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). Como dito, interpretando as normas acima

mencionadas, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentindo de

que a benesse em questão tem natureza pro labore ou propter laborem, isto é, de

caráter eventual, sendo devida apenas a categorias especiais dos servidores militares
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e policias civis que estejam desempenhando suas atividades efetivamente no Poder

Executivo; descabendo, portanto, a sua inclusão nos proventos de aposentadoria ou

pensão. Nesse sentido vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL

MILITAR. BOLSA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL. LEI ESTADUAL N.

9.383/2011. NATUREZA JURÍDICA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS

INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de

Processo Civil de 1973. II – A Bolsa de Desempenho instituída pela Lei Estadual n.

9.383/2011, regulamentada pelo Decreto n. 35.726 de 2015, do Estado da Paraíba,

por ostentar natureza propter laborem, não é devida aos servidores inativos. 

Precedentes. III – Recurso em Mandado de Segurança improvido.” (STJ. RMS

50.640/PB, Relator: Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em

06/02/2018, DJe 19/02/2018). Destarte, dirimindo qualquer dúvida a respeito do tema,

o Tribunal da Cidadania destacou que os decretos que regulamentaram a matéria não

concederam a benesse de forma genérica a toda categoria de profissionais, mas,

apenas para os servidores militares e policiais civis que se encontrem no efetivo

exercício de suas atividades junto ao Poder Executivo. Outrossim, destacou-se que o

artigo 3º da norma instituidora – Lei n.º9.383/2011 – consagrou que “a Bolsa de

Desempenho Profissional não se incorporará ao vencimento ou salário do servidor

para qualquer efeito e não poderá ser utilizado como base de cálculo para

contribuição previdenciária ou quaisquer outras vantagens, inclusive para fins

de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões”; de forma que a

incorporação perquirida encontra expresso óbice legal. Nesse pensar, seguindo o

posicionamento da Corte Superior, não é suficiente que a parte apelada ocupe um dos

cargos previstos no artigo 2º da Lei 9.383/2011 e do Decreto Regulamentador n°
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32.719/2012 ou que já tenha atuado junto ao Executivo, mas sim que ocupe um dos

cargos mencionados e que se encontre exercendo suas funções diretamente em órgão

do Poder Executivo Estadual.  Dessa forma, consolidado o entendimento a respeito do

caráter propter laborem da Bolsa Desempenho Profissional, merece reforma a

sentença que julgou procedente o pleito de implantação de tal benesse nos proventos

do apelado, o qual, por motivos de aposentadoria, já não de encontra exercendo suas

atividades efetivamente junto ao Poder Executivo. Destaca-se, por oportuno, que, em

seus julgados mais recentes acerca da matéria, esta Corte Julgadora vem

reconhecendo a natureza propter laborem da Bolsa Desempenho e a consequente

impossibilidade de incorporação da verba aos proventos da aposentadoria, senão

vejamos: “AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR REFORMADO. 

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA BOLSA DESEMPENHO PROFISSIONAL

PERCEBIDA PELOS POLICIAIS EM ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.

VANTAGEM EVENTUAL E TRANSITÓRIA NÃO INCORPORADA À

REMUNERAÇÃO. DESTINAÇÃO A POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO PODER

EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 9.383/11, E DO

ART. 2º, DO DECRETO N. 32.719/12. CARÁTER PROPTER LABOREM DA

RUBRICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PARIDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. ‘A Bolsa de Desempenho

Profissional, instituída na Lei n. 9.383/2011 e regulamentada por meio do artigo 3º, do

Decreto 32.719/2012, possui caráter eventual e transitório, não se enquadrando na

categoria de vantagem permanente peremptoriamente exigida à incorporação de

rubricas por força da paridade entre vencimentos/proventos. […] A vantagem requerida

somente é devida à época em que o servidor estiver exercendo suas atribuições junto

ao Poder Executivo, cessando quando do afastamento ou da aposentadoria do

agente’. (TJPB. Acórdão do Processo nº 00002630420138150351, 2ª Câmara

Especializada Cível, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. em
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11/07/2017)”. (TJPB. Acórdão do Processo nº 01189446120128152001, 4ª Câmara

Especializada Cível, Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. em

13/11/2018). E, “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS NO

POSTO DE 2.º SARGENTO DA PM. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR

APOSENTADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM DENOMINADA

DE BOLSA DESEMPENHO PROFISSIONAL CRIADA PELO ART. 2.º DO DECRETO

N.º 32.719/12. GRATIFICAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROPTER LABOREM

ATRELADA AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A AMPARAR

A PRETENSÃO AUTORAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES

DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA FINS DE

CÁLCULOS DE PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA

ESCORREITA E DESPROVIMENTO DO RECURSO. – A pretensão autoral buscada

nesta demanda, se refere à verba remuneratória instituída pelo art. 2.º do Decreto n.º

32.719/2012, que, ao condicionar o pagamento da referida verba ao desempenho

efetivo da atividade no Poder Executivo, atribuiu caráter de prestação propter laborem

à bolsa de desempenho profissional. – Destarte, restando demonstrado que a verba

perseguida na inicial (gratificação de desempenho profissional) não é paga de forma

geral e permanente a todos os integrantes da Polícia Militar, resta afastada a

pretensão do suplicante ao recebimento do benefício pleiteado.  (TJPB.

Acórdão/Decisão do Processo nº 00098695320138152001, 1ª Câmara Especializada

Cível, Relator: Alexandre Targino Gomes Falcão, j. em 23/10/2018). Dessa forma,

considerando que a pretensão perseguida pela recorrida não encontra suporte legal e

jurisprudencial, mostra-se necessária a reforma da sentença vergastada. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA,

reformando a sentença de primeiro grau para julgar a demanda totalmente

improcedente. Ante a inversão da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em

favor dos procuradores da parte promovida no quantum de 15% (quinze por cento) do
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valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, §3º, inciso I e §11, do Código de

Processo Civil, observada, contudo, a inexigibilidade dos mesmos ante a gratuidade

concedida, na forma do artigo 98, §3º, da legislação processual em vigor. É COMO

VOTO.
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