
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL  N.º 0033804-30.2010.815.2001 — 1ª Vara da Fazenda Pública 
da Capital
Relator      : Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substiruir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante     : Cleonaldo Lira dos Santos
Advogado   : Enio Silva Nascimento
Apelado      : PBPREV - Paraíba Previdência
Advogados : Renata Franco Feitosa Mayer, Euclides Dias Sá Filho e Camilla Ribeiro 
Dantas

APELAÇÃO  CÍVEL  —  SERVIDOR  INATIVO  — 
PARIDADE  DE  PROVENTOS  —  INGRESSO  NO 
SERVIÇO PÚBLICO E APOSENTADORIA ANTES DA EC 
Nº  41/2003  —  CABIMENTO  —  ENTENDIMENTO 
FIRMADO  NOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  — 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-  A,  DO  CPC  — 
PROVIMENTO PARCIAL.

— “ O  servidor  que  ingressou  no  serviço  público  e  se aposentou 
antes do advento da Emenda Constitucional n. º 41, de 19 de dezembro 
de 2003, faz jus à equiparação entre seus proventos e a remuneração 
do  pessoal  da  ativa  (...)  Os  reajustes  das  rubricas  que  compõem a 
remuneração  do  servidor  ativo  devem  refletir  nos  proventos  de 
aposentadoria  daqueles que gozam do direito  à paridade.  Segurança 
concedida para garantir ao impetrante a percepção do reajuste operado 
pela  Lei  nº  9.316,  de  29  de  dezembro  de  2010.”  (TJPB;  MS 
999.2012.001135-1/001;  Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel. 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 10/10/2013; Pág. 7)  

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Cleonaldo Lira dos 
Santos contra  a  sentença de fls.  37/38,  proferida nos autos  da Ação de Revisão de 
Aposentadoria  movida  em  face  da  PBPREV  -  Paraíba  Previdência,  julgando 
improcedente o pedido inicial. 

O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  39/51),  afirma  ter 
obtido  a  concessão  de  sua  aposentadoria  em  junho  de  2003,  fazendo,  pois,  jus  à 
paridade de proventos.
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Contrarrazões às fls. 53/57.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 70/71, opinou pelo 
provimento do recurso, para que seja revista a sentença e julgada procedente a demanda.

É o Relatório. Decido.

O promovente/apelante  alega  ter  exercido  o  cargo  de  auditor 
fiscal, Classe E, Nível VI, obtendo sua aposentadoria, de forma proporcional ao tempo 
de contribuição, em 05 de junho de 2003.

Com o advento da lei nº 8.427/2007 (Plano de Cargos, Carreira e 
Remunerações do Grupo Ocupacional dos Servidores Fiscais Tributários do Estado da 
Paraíba),  sustenta  não  ter  ocorrido  o  devido  reajuste  de  salários  em  sua 
proporcionalidade.  Nesses termos,  requereu o reajuste e o pagamento das diferenças 
salariais. 

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido.

O cerne da questão consiste em saber se o apelante faz jus à 
paridade de proventos.

A  jurisprudência  firmada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal 
assegura ao servidor o direito à paridade estipendiária entre ativos e aposentados  que 
tenham ingressado no cargo antes da EC 41.  Noutras palavras: para o  Plenário do 
Excelso Pretório,  o provimento do cargo em data anterior ao advento da emenda 
referida já seria o bastante para estender ao servidor o direito ora discutido, desde 
que observadas as regras de transição. 

As  recentes  decisões  do  Pretório  Excelso  enveredam-se  na 
compreensão  de  que  as  parcelas  remuneratórias  pagas  indistintamente  a  todos  os 
servidores da categoria devem se estender aos funcionários já aposentados que façam 
jus à paridade de vencimentos. Dessa forma, conclui-se que em relação às vantagens 
genéricas, os inativos devem percebê-las regularmente. 

A respeito do tema, o STF assim vem se posicionando:

PROVENTOS  DA  APOSENTADORIA  –  VANTAGEM  OUTORGADA 
AOS  SERVIDORES  EM  ATIVIDADE.  Uma  vez  constatado  o  caráter 
geral  de  certa  vantagem  outorgada  aos  servidores  em  atividade,  a 
extensão  aos  inativos  decorre,  sem  necessidade  de  lei  específica,  do 
disposto no § 8º do artigo 40 da Carta Política da República.(RE 488097 
AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
22/11/2011, DJe-235 DIVULG 12-12-2011 PUBLIC 13-12-2011)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO.  GRATIFICAÇÃO  DE  CARÁTER  GERAL. 
INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 
IMPROVIDO.  I  –  O Tribunal  de  Justiça  de  Sergipe  agiu  em 
conformidade  com  o  entendimento  pacífico  desta  Suprema  Corte  no 
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sentido de que os benefícios ou vantagens de natureza geral estendem-se 
aos inativos e pensionistas, de acordo com o art. 40, § 8º, da Constituição 
Federal. II  –  Agravo  regimental  improvido.(AI  764263  AgR,  Relator(a): 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em 
09/11/2010,  DJe-228  DIVULG  26-11-2010  PUBLIC  29-11-2010  EMENT 
VOL-02440-01 PP-00300)

Ora,  se  o  apelante  ingressou  no  serviço  público  e  se 
aposentou antes do vigor da EC 41/2003, tem direito à paridade de remuneração.

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  cite-se  o  entendimento  do 
TJPB:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. Mandado de segurança. Servidor 
público  inativo.  Aposentadoria  concedida  antes  da  entrada  em  vigor  da 
Emenda Constitucional  nº  41/2003. Opção pela remuneração do cargo em 
comissão.  Lei  nº  9.316/2010.  Transformação  do  cargo  comissionado. 
Extensão aos proventos da aposentadoria. Paridade garantida pelo art. 40, § 
4º, da Constituição Federal, em sua redação original e § 8º incluído pela EC 
nº  20/98.  Direito  líquido  e  certo.  Atualização  dos  proventos.  Segurança 
concedida.  O servidor que ingressou no serviço público e se aposentou 
antes do advento da Emenda Constitucional n. º 41, de 19 de dezembro 
de 2003, faz jus à equiparação entre seus proventos e a remuneração do 
pessoal  da  ativa,  ainda  que  Lei  posterior  reclassifique  o  cargo,  cuja 
remuneração optou no ato de aposentação.  Precedentes  do STF.  Com 
mais  razão,  aqueles  que  reuniram  todos  os  pressupostos  para  a 
inatividade antes da modificação constitucional, que suprimiu o direito 
de paridade do  ordenamento,  integraram  em  seu  patrimônio  jurídico  a 
benesse  prevista  na  redação  original  do  §  4º,  do art.  40,  da  cf/88, 
posteriormente  insculpida  em  seu  §  8º,  incluído  pela  EC  n.  º  20/98.  Os 
reajustes  das rubricas que compõem a remuneração do servidor ativo 
devem refletir nos proventos de aposentadoria daqueles que gozam do 
direito à paridade. Segurança concedida para garantir ao impetrante a 
percepção do reajuste operado pela Lei nº 9.316, de 29 de dezembro de 
2010. (TJPB; MS 999.2012.001135-1/001; Primeira Seção Especializada 
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 10/10/2013; 
Pág. 7)  
 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE 
AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DELEGADO 
DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO NÃO PAGO A 
SERVIDOR  INATIVO.  IMPETRADO  QUE  ALEGA  NÃO  EXISTIR 
PREVISÃO  LEGAL  PARA  INCLUIR  A  GRATIFICAÇÃO  AOS 
APOSENTADOS. PREVISÃO LEGAL NO ART. 6º DA LEI Nº 8.673/2008 
E NO ART. 19, I,  DA LEI COMPLEMENTAR Nº 85/08. IMPETRANTE 
QUE  SE APOSENTOU  ANTES DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº 
41/2003.  DIREITO  À PARIDADE.  VANTAGEM  DE  CARÁTER 
GENÉRICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A partir da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 41/2003 deixou de existir a paridade ou a isonomia 
de  vencimentos  e  proventos  de  servidores  públicos  ativos  e  inativos, 
assegurando a constituição, apenas, a revisão dos benefícios, de forma a lhes 
preservar o valor real. Ocorre que a EC nº 41 é de 2003 e o impetrante foi 
aposentado em 2002. Portanto, o impetrante tem direito ao recebimento da 
vantagem, pois o adicional de representação é pago de forma geral a todos os 
delegados da polícia civil do estado, razão pela qual é devido aos servidores 

3



da ativa e aos inativos. (TJPB; MS 999.2011.000793-0/001; Primeira Seção 
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 19/02/2013) 

No caso, importante destacar que, a partir de uma análise dos 
autos, apesar de o apelante alegar em sua exordial estar enquadrado no nível VI, foi, na 
verdade, aposentado no TAF 501.5, nível V (fls. 14).

De  acordo  com  o  anexo  da  lei  nº  8.427/2007,  o  servidor 
pertecente ao TAF 501.5 V seria enquadrado no nível E.V (fls. 30), devendo receber a 
quantia de R$ 15.106,15 (quinze mil cento e seis reais e quinze centavos) – fls. 29.

Conforme cópia do contracheque do apelante (fls. 15), percebe-
se que o mesmo está recebendo valor inferior ao devido.

Cumpre  ressaltar  que  o  recorrente,  como  afirmado  em  sua 
exordial, foi aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Por  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
RECURSO, para condenar a apelada ao reajuste dos proventos do apelante, nos termos 
da lei nº 8.427/07, no nível E.V, de forma proporcional  ao seu tempo de contribuição, 
bem como ao  pagamento  das  diferenças  dos  valores  salariais  retroativos  à  data  da 
publicação da lei nº 8.247/07, acrescidos de juros de mora, desde a citação, na base de 
6% (seis por cento) ao ano, na forma do artigo 1º. F da Lei nº 9.494/97, com a redação 
dada pela MP nº 2.180-35/2001. Após a vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros e a 
correção monetária devem observar os ditames nela estabelecidos. 

Honorários  advocatícios  em  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  a 
serem suportados pela parte vencida.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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