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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELO.  REVISIONAL  DE
APOSENTADORIA.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SÚMULA  N.  85  DO  STJ  E
DECRETO  LEI  N.  20.910/1932.  ATENDIMENTO.  MÉRITO.
MOLÉSTIA GRAVE. ART. 40 I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO  À  INTEGRALIDADE  DA
BASE  DE  CÁLCULO  DAS  REMUNERAÇÕES  UTILIZADAS
COMO  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INTELIGÊNCIA
DO ART.  6º  A  DA  EC  41/2005.  CÁLCULO  ELABORADO NOS
TERMOS DO ART. 1º  DA LEI 10.887/2004. IMPOSSIBILIDADE.
PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE
SUPERIORES.  JUROS  DE  MORA  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DO APELO.

-  “[...]  O entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de
Justiça está disposto no sentido de que não se opera a prescrição do
fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato
sucessivo,  conforme  disposto  na  Súmula  85/STJ:  "Nas  relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do qüinqüênio anterior à propositura da ação [...]”

-  Resta  impossibilitada  a  aplicação  do  redutor  no  cálculo  de
aposentadoria do servidor, conforme a regra contida no art. 1º da
Lei  nº  10.887/2004,  uma  vez  que  a  aposentadoria  se  deu  por
invalidez permanente derivada de doença grave especificada em



lei,  sob  pena  de  se  desconsiderar  completamente  a  exceção
estabelecida  no  inciso  I  do  §1º  do  art.  40  da  Constituição  da
República que garante ao aposentado, naquelas circunstâncias,  o
direito à percepção de proventos integrais. 

- Segundo o STJ, “[...]  para pagamento de verbas remuneratórias
devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de  mora  incidirão  da
seguinte  forma:  percentual  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a
27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que
acresceu o art.  1º-F à  Lei  9.497/97;  percentual  de 0,5% ao mês,  a
partir  da  Medida  Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da
referida Lei (30/06/2009)”1. (grifou-se)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, rejeitar a prejudicial de prescrição e,  no mérito,  negou-se provimento ao
apelo  e  à  remessa  necessária,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a
certidão de julgamento de fl. 158.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  interposta  pela  PBPrev  –
Paraíba Previdência, contra sentença que julgou procedente o pedidos formulados na ação
revisional de aposentadoria proposta por Aluísio Pedro da Silva em desfavor da PBPrev –
Paraíba Previdência.

O  magistrado  condenou  a  PBPrev  a  “implementar  as  parcelas
“adicionais  por  tempo  de  serviço;  antecipação  de  aumento;  compl.  remuneração  –
CEHAP” nos proventos de aposentadoria do autor; B) deve ainda o promovido efetuar o
pagamento  das  diferenças  entre  a  aposentadoria  com  as  incorporações  das  verbas
referidas e a aposentadoria paga a menor, desde maio de 2012.” Considerou ainda que os
juros de mora devem ser computados desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, a
parti  da  medida  provisória  2.185-35/2001  até  o  advento  da  lei  11.960/2009,  percentual
1 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



estabelecido para a caderneta de poupança até 25/03/2015 e percentual de 0,5% ao mês a
partir  de  25/03/2015  e  correção  monetária  à  partir  de  cada  vencimento  pelo  INPC.
Condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e, por considerar se
tratar  de  Sentença  ilíquida,  deixa  para  definir  o  percentual  em sede de  liquidação  de
sentença. 

Inconformada, recorre a parte demandada, levantando a prejudicial
de mérito de prescrição quinquenal  das prestações e diferenças fulminadas pelo prazo
superior a 05 (cinco) anos, em caso de eventual condenação.

Adiante, discorre acerca da natureza transitória da “complementação
remuneração  –  CEHAP” sustentando  que  com a  edição  da  EC 41/2003  foi  afastada  a
garantia da extensão aos aposentados do direito de integrar aos proventos os benefícios ou
vantagens concedidos aos servidores ativos, bem como que dita vantagem possuía caráter
transitório, daí porque deve ser reformada a decisão de primeiro grau nesse aspecto.

Por fim, ataca a fixação dos juros de mora, entendendo que devem
ser estipulados em consonância com os ditames do art. 1º F da Lei 9.494/97, bem como pela
minoração da condenação em honorários advocatícios. 

Contrarrazões pelo recorrido. (fls. 143/147)

Parecer Ministerial. (fls. 152/154)

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  parte  autora,  ora
recorrido,  promoveu  a  presente  demanda  sustentando  que  exercia  o  cargo  de  agente
auxiliar de atividade administrativa, lotado na Secretaria de Estado e Infra Estrutura, com
exercício na Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP e que ingressou com
pedido de aposentadoria por invalidez, o qual teve deferido com proventos integrais, mas
que na sua aposentadoria foram excluídas várias verbas, tais como “adicionais por tempo
de serviço; antecipação de aumento e complementação de remuneração – CEHAP”.

Sustentou que sempre incidiram contribuições previdenciárias sobre
os valores integrais, durante o tempo em que estava na ativa, pugnando pela revisão de
sua  aposentadoria  por  invalidez,  para  que  receba  proventos  integrais  com  base  na
remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria. 

Inicialmente, passo a analisar a prejudicial de prescrição apresentada
pelo recorrente, todavia adianto que não merece prosperar. 



Conforme se observa dos autos, o direito que se discute abrange uma
relação jurídica de trato sucessivo e de caráter alimentar,  de modo que a prescrição se
renova periodicamente, somente afetando as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação.

Nestes  termos,  faz-se  fundamental  destacar  a  natureza
administrativa  da  presente  causa,  segundo  a  qual,  figurando  como  parte  a  Fazenda
Pública, o prazo prescricional aplicável passa a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo
1º, do Decreto Lei n. 20.910/1932, cujo enunciado segue in verbis:

“Art.  1º  As  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,  seja  qual  for  a  sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originarem. “

Corroborando  referido  entendimento  e  afastando  a  ocorrência  da
prescrição de fundo de direito, destaca-se a inteligência,  in concreto, da súmula n. 85, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

“STJ, Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda  Pública  figure  como  devedora,  quando  não  tiver  sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação. “

A esse respeito, é salutar a transcrição das seguintes ementas:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS
DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE REAL (URV). PEDIDO
DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. LIMITAÇÃO DA
DISCUSSÃO À EDIÇÃO DA LEI N. 4.643/1995. REAJUSTE DOS
NÍVEIS DE VENCIMENTOS EM VALOR FIXO. SUPLANTAÇÃO
DE  EVENTUAIS  PERDAS  ACUMULADAS.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  PRESCRIÇÃO.  SÚMULA  85/STJ.  ANÁLISE  DE
DIREITO LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.  1.  O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está
disposto no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de
direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior
ao  ajuizamento  da  ação,  por  configurar-se  relação  de  trato
sucessivo,  conforme  disposto  na  Súmula  85/STJ:  "Nas  relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como



devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do  qüinqüênio  anterior  à  propositura  da  ação.  [...]  Agravo
regimental  parcialmente provido.  (STJ,  AgRg no AgRg no REsp
1310847/SC,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, 14/08/2012, DJe 20/08/2012)(GRIFOS PRÓPRIOS)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  MILITAR.  VENCIMENTOS.  PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85/STJ.
REAJUSTE  DE  28,86%.  LEIS  NºS  8.622/93  E  8.627/93.  REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO. I - Em se tratando de prestações de
trato sucessivo e de natureza eminentemente alimentar, a prescrição
renova-se periodicamente – no caso, mês a mês – e atinge apenas as
parcelas vencidas antes do qüinqüênio que precede o ajuizamento
da  ação.  É  aplicável  ao  caso,  portanto,  o  enunciado  contido  na
Súmula nº 85 do STJ. (STJ - AgRg no REsp 738.731, Rel. Min. Felix
Fischer, 5ª T, DJ 01.08.2005, p. 549 )(GRIFOS PRÓPRIOS)

Nesse  contexto,  procedendo-se  ao  exame  das  peculiaridades  da
causa, faz-se imperioso destacar que a decisão recorrida respeitou a aplicabilidade, in casu,
da  prescrição  quinquenal,  considerando  que  a  decisão  garantiu  a  implementação  das
parcelas  e  o  pagamento das  diferenças  a  menor  desde maio  de  2012,  ou seja,  não foi
garantido o recebimento de diferenças anteriores a cinco anos.

No  mérito,  entendo  que  lhe  deve  ser  negado  provimento  aos
recursos, uma vez que a sentença se mostra em conformidade ao ordenamento vigente e
não merece qualquer retoque.

Avista-se dos autos que o impetrante é acometido de doença grave,
retnopatia diabética grave (CID 10 H33.0) – deslocamento da retina com defeito retiniano-
cegueira,  o  que  o  incapacita  total  e  definitivamente  ao  desempenho  das  atividades
laborais,  tendo  a  autarquia  previdenciária  reconhecido  o  direito  a  aposentadoria  por
invalidez,  conforme  se  observa  nas  Perícias  realizadas  pela  própria  demandada  no
promovente (fls. 71/73).

Ato seguinte, houve o ato de aposentadoria do promovente concedo-
lhe o benefício de acordo com “o disposto no art. 40, § 1º, I, ‘in fine’, da Constituição Federal
com a  redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  nº  41/03  c/c  o  art.  1º  da  Lei  nº  10.887/04”
conforme se observa através da Portaria nº 1006, publicada no Diário Oficial de 12 de abril
de 2012 (fl.s 68/69).

Preceitua o texto Constitucional em comento:



“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. 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo
de contribuição,  exceto se decorrente de acidente em serviço,  moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Ao que me parece, a celeuma reside no cálculo do benefício que, pelo
que se extrai, foi elaborado a partir da disposição contida no art. 1º da Lei 10.887/2004 ao
determinar que:

“Art.  1o.  No  cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria dos  servidores
titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o
da  Emenda  Constitucional  no  41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  será
considerada  a  média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações,
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por
cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994
ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”
(grifei)

A  interpretação  dada  ao  caso  concreto  pelo  impetrado  não  se
coaduna com a melhor exegese dos textos Constitucional e legal acima citados.

Da forma como foram interpretados tais dispositivos deve se concluir
que todos os servidores estão inseridos numa única regra quando, na verdade, o próprio
texto constitucional excetua alguns servidores que, quer pelas disposições transitórias a
respeito  do  tema,  quer  pela  expressa  exceção  do  texto,  não  são  alcançados  por  tal
normativo.

É o caso dos autos.  O servidor foi  aposentado em decorrência de
incapacidade total e definitiva por ser portador de doença grave definida em lei.

Não  é  possível,  portanto,  aplicar  o  redutor  no  cálculo  de



aposentadoria do impetrante, conforme a regra contida no art. 1º da Lei nº 10.887/2004,
uma vez que a aposentadoria se deu por invalidez permanente derivada de doença grave
assim reconhecida pela autarquia, sob pena de se desconsiderar completamente a exceção
estabelecida no inciso I do §1º do art. 40 da Constituição da República que garante ao
aposentado naquelas circunstâncias o direito à percepção de proventos integrais. 

Se assim o fosse, tornar-se-ia sem sentido o estabelecimento por lei
das espécies de doença grave, contagiosa ou incurável que importassem na aposentadoria
por invalidez com proventos integrais,  posto que em todo o caso os proventos seriam
proporcionais ao tempo de contribuição e nunca integrais. 

A  jurisprudência  do  STJ,  na  mesma  linha  do  STF,  firmou
entendimento de que os proventos serão integrais quando o servidor for aposentado por
invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificados em lei, verbis:

“APOSENTADORIA  -  INVALIDEZ  -  PROVENTOS  -  MOLÉSTIA
GRAVE.  O  direito  aos  proventos  integrais  pressupõe  lei  em  que
especificada a doença. Precedente: Recurso Extraordinário nº 175.980-
1/SP,  Segunda  Turma,  relator  ministro  Carlos  Velloso,  Diário  da
Justiça de 20 de fevereiro de 1998, Ementário nº 1.899-3”2

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO:
APOSENTADORIA  INVALIDEZ.  MOLÉSTIA  GRAVE:
ESPECIFICAÇÃO  EM  LEI.  C.F.,  art.  40,  I.  I.  -  Os  proventos  serão
integrais quando o servidor for aposentado por invalidez permanente
decorrente de moléstia profissional ou doença grave,  contagiosa ou
incurável, especificadas em lei. Se não houver essa especificação, os
proventos serão proporcionais:  C.F.,  art.  40,  I.  II.  -  R.E.  conhecido e
provido.”3

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  APOSENTADORIA
POR  INVALIDEZ  DECORRENTE  DE  DOENÇA  GRAVE  OU
INCURÁVEL. PROVENTOS INTEGRAIS. EXEGESE DO ART. 1º DA
LEI 10.887/2004.
1. O  acórdão  recorrido,  embora  tenha  reconhecido  que  a
aposentadoria  por  invalidez da servidora se  deu em decorrência  de
moléstia  grave  e  incurável,  decidiu  que  os  proventos  deveriam ser
pagos de forma proporcional, com base no art. 1º da Lei 10.887/2004,
cuja disciplina impõe, na elaboração dos cálculos, a consideração da
média  aritmética  das  maiores  remunerações  do  servidor,

2 STF – RE 353595 / TO – Relator:  Min. MARCO AURÉLIO – DJ 27-05-2005 PP-00021 
3 STF - RE 175980 / SP – Relator:  Min. CARLOS VELLOSO - DJ 20-02-1998 PP-00023



correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 2.  A Terceira
Seção  desta  Casa  Julgadora  pacificou  o  entendimento  de  que  a
Emenda Constitucional nº 41/2003, ao extinguir o cálculo integral para
os benefícios concedidos nos termos do art. 40, § 3º (aposentadorias) e
§  7º  (pensões)  da  Carta  Magna  e  da  Lei  10.887/04,  excetuou,
expressamente, as hipóteses em que o pagamento deve ser percebido
integralmente,  como  no  caso  de  servidor  público  aposentado  por
invalidez  permanente,  decorrente  de  doença  grave,  prevista  no  rol
taxativo  da  legislação  regente. 3.  In  casu,  a  sentença  reconheceu
expressamente  a  comprovação  de  moléstia  grave  e  incurável  que
acometeu a autora, não havendo controvérsia instaurada nos autos a
respeito. 4. Recurso especial conhecido e provido.”4

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  CIVIL.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  MAL  DE  PARKINSON.
DOENÇA  PREVISTA  NO  ROL  TAXATIVO  DO  ART.  186  DA  LEI
8.112/90.  PREVISÃO  DE  PROVENTOS  INTEGRAIS.  EMENDA
CONSTITUCIONAL  41/03.  NÃO  APLICAÇÃO  EM  VIRTUDE  DA
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 40,  §  1o.,  I  DA CF/88.
DIREITO  DO  IMPETRANTE  À  PERCEPÇÃO  DA
APOSENTADORIA  NA  FORMA  INTEGRAL.  ORDEM
CONCEDIDA.  1.    A  aposentadoria  por  invalidez  decorrente  de
enfermidade grave e incurável gera direito à percepção do pagamento
integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1o., I da CF/88 e do art.
186,  I  da  Lei  8.112/90.  2.    A  3a.  Seção  deste  Tribunal  pacificou  o
entendimento de que a Emenda Constitucional 41/03, ao extinguir o
cálculo integral para os benefícios concedidos nos termos do art. 40, §
3o.  (aposentadorias)  e  §  7o.  (pensões)  da  Carta  Magna  e  da  Lei
10.887/04, excetuou expressamente os casos em que o pagamento deve
ser  percebido  integralmente,  como  no  caso  de  Servidor  Público
aposentado  por  invalidez  permanente,  decorrente  de  doença  grave,
prevista no rol taxativo da legislação regente. 3.   In casu, o impetrante
comprovou com a apresentação de laudo oficial ser portador do Mal
de Parkinson, doença que consta do rol taxativo do art. 40, § 1o., I da
CF/88, de sorte que a aplicação do cálculo aritmético previsto na Lei
10.887/04 pela Administração viola o princípio da estrita legalidade e a
garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos. 4.   Ordem
concedida  para  anular  o  trecho  da  Portaria  1.497,  de  21.10.08,  do
Advogado-Geral da União, que determinou o cálculo proporcional da
aposentadoria  do  impetrante,  devendo  ser  mantido  o  pagamento
integral  dos  proventos,  em conformidade com o art.  40,  §  1o.,  I  da
CF/88, nos termos do parecer do MPF.”5

Este Tribunal  também decidiu no mesmo sentido:

4 STJ – Resp 1205124/PB – Min. Mauro Campbell Marques – T2 – 03/10/2011.
5 STJ – MS 14160/DF – Min. Napoleão Nunes Maia Filho – S3 – 23/03/2010.



“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE
APOSENTADORIA.  INVALIDEZ.  MOLÉSTIA  GRAVE.  CÁLCULO
ELABORADO  NOS  TERMOS  DO  ART.  12  DA  LEI  10.887/2004.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVENTOS  INTEGRAIS.  NECESSIDADE.
CONCESSÃO  SEGURANÇA.  -  Deve  ser  excluído  do  cômputo  dos
proventos  de  aposentadoria  o  auxílio  alimentação  por  ser  verba
indenizatória  a  qual  não  incide  a  contribuição  previdenciária,  sob
pena de ferir o sistema contributivo-retributivo previdenciário. - Resta
impossibilitada a aplicação do redutor no cálculo de aposentadoria do
servidor, conforme a regra contida no art. 12 da Lei n2 10.887/2004, uma
vez que a aposentadoria se deu por invalidez permanente derivada de
doença  grave  especificada  em  lei,  sob  pena  de  se  desconsiderar
completamente a exceção estabelecida no inciso I do §12 do art. 40 da
*Constituição  da  República  que  garante  ao  aposentado,  naquelas
circunstâncias, o direito à percepção de proventos integrais.” 6 

“CONSTITUCIONAL  E  PREVIDENCIÁRIO  -  Apelação  cível  -
Revisão  de  proventos  -Servidor  público  municipal  -  Aposentadoria
por  invalidez  permanente  -  Moléstia  grave  -  Proventos  integrais  -
Inteligência dos arts. 40, §1°, inciso I, da Constituição Federal e 177, da
Lei Municipal 004/97 -Desprovimento. - Nos termos dos arts. 40, §1°,
inciso  I,  da  Constituição  Federal  e  177,  da  Lei  Municipal  004/97,  o
servidor público aposentado por invalidez permanente em decorrência
de doença grave e irreversível tem direito à percepção de proventos
integrais.  -  Constatando  que  o  servidor  aposentado  com  proventos
integrais percebeu pensão em valor inferior à remuneração quando na
atividade  de  suas  funções,  lhe  é  assegurado  o  recebimento  das
diferenças devidas pela municipalidade.”7

Ademais, no caso das verbas discutidas nos autos (“adicionais por
tempo de serviço; antecipação de aumento e complementação de remuneração – CEHAP”)
denota-se nas fichas financeiras acostadas aos autos que eram de caráter permanente e
incidiam a contribuição previdenciária, de forma que merece ser considerada no cômputo
da revisão pleiteada, assim como sentiu o Magistrado de piso.

No tocante ao pedido de reforma quanto aos juros de mora, para que
sejam estipulados consoante o art.  1º F da Lei 9.494/97, não merece prosperar o apelo,
considerando  que  a  decisão  está  alinhada  com  o  entendimento  do  STJ  de  que  nas
condenações impostas à Fazenda Pública, “[...] para pagamento de verbas remuneratórias
devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual
de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período

6 TJPB – MS 999.2009.000513-6/001 0 Des. João Alves da Silva – Tribunal Pleno – 12/05/2010.
7 TJPB – AC 078.2005.000289-4/001 – Des. Abrahan Lincoln da Cunha Ramos – 4ª CC – 21/08/2007.



anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o
art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-
35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova
redação ao art.  1º-F  da Lei  9.494/97;  juros moratórios calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do
disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a
correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no
IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).8  (grifou-se)

Por  fim,  no  tocante  aos  honorários  sucumbenciais,  denoto  que  a
decisão deixou de definir o percentual quando da liquidação de sentença, de forma que
resta prejudicado o pedido de minoração do patamar. 

A par  de  tais  considerações,  rejeito  a  prejudicial  de  mérito  de
prescrição  e  nego  provimento  à  remessa  oficial  e  ao  apelo,  mantendo  incólume a  r.
sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  prejudicial  de
prescrição e, no mérito, negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária, nos termos
do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

8 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.


