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RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS
MORAIS.  VERBA  PREVIDENCIÁRIA.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL  ESTABELECIDA  EM  LEI  MUNICIPAL.
RETIFICAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
REENQUADRAMENTO  E  PAGAMENTO  RETROATIVO
DEVIDOS. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL
AO PAGAMENTO DE CUSTAS. DESCABIMENTO.  JUROS
DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ADEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO OFICIAL.

-  Do exame dos documentos lançados aos autos, infere-se que
o  acordo  alcançado  convencionou  a  retificação  da
aposentadoria da autora, reenquadrando-a na classe B1, nível
VI, passando os seus proventos ao montante de R$ 2.002,71
(dois mil e dois reais e setenta e um centavos) retroativamente
ao  mês  de  março  de  2013,  fazendo  jus a  diferença  de
proventos  respectiva,  observando-se  a  evolução
remuneratória havida desde a data da concessão do benefício.

- “A 1ª Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 2.8.2013 , recurso submetido ao regime
previsto no art.  543-C do CPC),  levando em consideração o
entendimento  firmado  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF
(acórdão pendente de publicação), pacificou entendimento no
sentido  de  que,  em  se  tratando  de  condenação  imposta  à
Fazenda  Pública,  de  natureza  não  tributária,  os  juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial
de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com



redação  da  Lei  11.960/09,  no  que  concerne  ao  período
posterior à sua vigência; já a correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/09  (ADI 4357/DF),  deverá  ser  calculada  com base  no
IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação  acumulada  do
período”.1

- “A isenção do pagamento de custas processuais outorgadas à'
Fazenda  Pública,  prevista  na  Lei  Estadual  nº  5.672/92,  tem
como  destinatário  não  apenas  a  Fazenda  Pública  Estadual,
mas a Federal e Municipal e suas autarquias, que gozam das
mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.”2

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, dar provimento parcial à remessa necessária, nos termos do voto
do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 219.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da Comarca de Serra Branca nos autos da ação de retificação de proventos de
aposentadoria e cobrança de diferenças c/c danos morais, ajuizada por Ana Maria
Nunes em face do  IPSERB - Instituto de Previdência do Município de Serra Branca.

As  partes  convencionaram  somente  quanto  à  retificação  da
aposentadoria da ex-servidora com base na tabela de progressão dos profissionais do
magistério,  reenquadrando-a  na  classe  B1,  nível  VI,  passando  seus  proventos  ao
montante de R$ 2.002,71 (dois mil e dois reais e setenta e um centavos) e quanto à
renúncia ao pedido de indenização por danos morais, acordando que  o processo
seguiria  apenas  com  relação  ao  pedido  de  restituição  do  valor  retroativo
correspondente a diferença de proventos (fls. 193/194), sendo a avença  homologada
à  fl. 195.

O pleito de restituição da verba previdenciária, por seu turno,
foi decidido por provimento judicial anterior (fls. 183/185), ratificado pela sentença
homologatória  (fl.  195),  com  a  condenação  do  instituto  de  previdência  ao
adimplemento  do  valor  retroativo,  correspondente  a  diferença  de  proventos  da
autora, observando-se a evolução remuneratória havida desde a data da concessão
1 STJ - AgRg no REsp 1388941/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, 04/02/2014.
2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00087252020088152001, 1ª Câmara cível, Relator Des. Leandro 

dos Santos , j. em 15-04-2014



do benefício  (março de  2013),  a  ser  apurado em liquidação,  acrescido de  juros  e
correção monetária. Houve ainda, a condenação do promovido ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 

Ausente  a  interposição  de  recursos  voluntários,  os  autos
aportaram nesta Segunda Instância,  por força da remessa oficial  reconhecida pelo
magistrado. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  211/214),
pugnando pelo prosseguimento da remessa necessária, sem apresentar manifestação
de mérito, por entender ausentes os requisitos legais ensejadores de sua intervenção
obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Adianto que o recurso oficial deve ser provido em parte.

In casu, a autora ocupava o cargo de professora do Município de
Serra Branca até que em 11 de março de 2013 lhe foi deferida a aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais, sem que a mesma os recebesse no
valor estipulado na legislação que regulamente a profissão do magistério.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  as  provas
acostadas aos autos são suficientes para demonstrar o alegado.

A esse respeito, o instituto de previdência em litígio, mediante
acordo  homologado  judicialmente  (fl.  195)  ,  reenquadrou a  aposentadoria  da  ex-
servidora  para  a  classe  B1,  nível  VI,  reajustando  os  proventos  nos  termos  da
legislação  local,  sem,  entretanto,  convencionar  sobre  o  pagamento  do  valor
retroativo,  de  forma  a  ratificar  o  que  fora  delineado  nesse  tocante  na  sentença
anterior às fls. 183/185.

O  provimento  judicial  retro,  por  seu  turno,  condenou  o
demandado ao adimplemento das verbas atrasadas, correspondente a diferença de
proventos da autora, observando-se a evolução remuneratória havida desde a data
da concessão do benefício (março de 2013),  o fez com acerto, pelo que não há reparo
a fazer neste aspecto. 

Desta  feita,  do  exame  dos  documentos  lançados  aos  autos,
infere-se que o acordo alcançado convencionou a retificação da aposentadoria  da
autora,  reenquadrando-a  na  classe  B1,  nível  VI,  passando  os  seus  proventos  ao
montante  de  R$  2.002,71  (dois  mil  e  dois  reais  e  setenta  e  um  centavos)
retroativamente  ao  mês  de  março  de  2013,  fazendo  jus a  diferença  de  proventos



respectiva,  observando-se  a  evolução  remuneratória  havida  desde  a  data  da
concessão do benefício, consoante decidido às fls. 183/185, o que também não merece
qualquer ressalva.

Todavia,  há  que  se  ajustar  os  juros  de  mora  e  a  correção
monetária consoante o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

Assim, no que tange aos consectários legais  retro mencionados,
urge  ressaltar  que o  Colendo  STJ  firmou entendimento  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 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).3

No que pertine, por sua vez, aos termos de início dos juros de
mora e da correção monetária, aponto que os mesmos devem incidir na forma acima
elencada, a contarem, respectivamente, da citação e da data do inadimplemento das
verbas, isto é, do momento em que as mesmas deveriam ter sido quitadas.

Por  fim,  de  igual  forma  deve ser  reformada  a  sentença  no
tocante à condenação da autarquia municipal previdenciária em custas processuais.

Isso  porque  a  isenção  do  pagamento  de  custas  processuais
outorgadas à Fazenda Pública, prevista no art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92, tem
como destinatário não apenas a Fazenda Pública Estadual, mas a Federal e Municipal
e suas autarquias,  que gozam das mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda
Pública.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao
recurso oficial para reformar a sentença apenas no tocante à incidência de juros e à
correção monetária,  a  fim de que seja  feita  nos moldes acima delineados, bem
como para reconhecer a isenção do instituto de previdência quanto ao pagamento
de custas processuais, dada a isenção do art. 29 da Lei nº 5.672/92.

É como voto.

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



DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial 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, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  oficial  contra  sentença  proferida  pelo  MM.
Juízo da Comarca de Serra  Branca nos autos  da ação de retificação de proventos de
aposentadoria e cobrança de diferenças c/c danos morais, ajuizada por Ana Maria Nunes
em face do  IPSERB - Instituto de Previdência do Município de Serra Branca.

As  partes  convencionaram  somente  quanto  à  retificação  da
aposentadoria da ex-servidora com base na tabela de progressão dos profissionais do
magistério,  reenquadrando-a  na  classe  B1,  nível  VI,  passando  seus  proventos  ao
montante  de  R$ 2.002,71  (dois  mil  e  dois  reais  e  setenta  e  um centavos)  e  quanto  à
renúncia  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais,  acordando  que   o  processo
seguiria apenas com relação ao pedido de restituição do valor retroativo correspondente
a diferença de proventos (fls. 193/194), sendo a avença  homologada à  fl. 195.

O pleito de restituição da verba previdenciária, por seu turno, foi
decidido  por  provimento  judicial  anterior  (fls.  183/185),  ratificado  pela  sentença
homologatória (fl. 195), com a condenação do instituto de previdência ao adimplemento
do valor retroativo, correspondente a diferença de proventos da autora, observando-se a
evolução remuneratória havida desde a data da concessão do benefício (março de 2013),
a ser apurado em liquidação, acrescido de juros e correção monetária. Houve ainda, a
condenação  do  promovido  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários  advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação. 

Ausente  a  interposição  de  recursos  voluntários,  os  autos
aportaram  nesta  Segunda  Instância,  por  força  da  remessa  oficial  reconhecida  pelo
magistrado. 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 211/214), pugnando
pelo prosseguimento da remessa necessária, sem apresentar manifestação de mérito, por
entender ausentes os requisitos legais ensejadores de sua intervenção obrigatória.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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RESUMO DO VOTO N. ___ - PAUTA DO DIA _______

Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida nos autos
da ação de retificação de proventos de aposentadoria e cobrança de diferenças c/c
danos morais, ajuizada por Ana Maria Nunes em face do IPSERB.

As  partes  convencionaram  somente  quanto  à  retificação  da
aposentadoria com base na tabela  de progressão dos  profissionais  do magistério,
reenquadrando-a na classe B1, nível VI, passando seus proventos ao montante de R$
2.002,71 e quanto à renúncia ao pedido de indenização por danos morais, acordando
que   o  processo  seguiria  apenas  com  relação  ao  pedido  de  restituição  do  valor
retroativo (fls. 193/194), sendo a avença  homologada à  fl. 195.

O pleito de restituição da verba previdenciária foi decidido por
provimento judicial anterior (fls. 183/185), ratificado pela sentença homologatória (fl.
195),  com  a  condenação  ao  adimplemento  do  valor  retroativo,  correspondente  a
diferença de proventos da autora, observando-se a evolução remuneratória havida
desde a data da concessão do benefício (março de 2013), a ser apurado em liquidação,
acrescido de juros e correção monetária. Houve ainda, a condenação do promovido
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação. 

O recurso oficial deve ser provido em parte.

In casu, a autora ocupava o cargo de professora do Município de
Serra  Branca até  que em 11/03/13 lhe foi  deferida a  aposentadoria  por tempo de
contribuição  com  proventos  integrais,  sem  que  a  mesma  os  recebesse  no  valor
estipulado na legislação que regulamente a profissão do magistério.

Verifica-se  que as  provas  acostadas  aos  autos  são  suficientes
para demonstrar o alegado. A esse respeito,  o instituto de previdência em litígio,
mediante acordo homologado judicialmente (fl. 195) , reenquadrou a aposentadoria
da ex-servidora para a classe B1, nível VI, reajustando os proventos nos termos da
legislação  local,  sem,  entretanto,  convencionar  sobre  o  pagamento  do  valor
retroativo,  de  forma  a  ratificar  o  que  fora  delineado  nesse  tocante  na  sentença
anterior às fls. 183/185.

O  provimento  judicial  retro,  por  seu  turno,  condenou  o
demandado ao adimplemento das verbas atrasadas, correspondente a diferença de
proventos da autora, observando-se a evolução remuneratória havida desde a data
da concessão do benefício (março de 2013),  o fez com acerto, pelo que não há reparo
a fazer neste aspecto. 

Desta  feita,  do  exame  dos  documentos  lançados  aos  autos,



infere-se que o acordo alcançado convencionou a retificação da aposentadoria  da
autora,  reenquadrando-a  na  classe  B1,  nível  VI,  passando  os  seus  proventos  ao
montante  de  R$  2.002,71  (dois  mil  e  dois  reais  e  setenta  e  um  centavos)
retroativamente  ao  mês  de  março  de  2013,  fazendo  jus a  diferença  de  proventos
respectiva,  observando-se  a  evolução  remuneratória  havida  desde  a  data  da
concessão do benefício, consoante decidido às fls. 183/185, o que também não merece
qualquer ressalva.

Todavia,  há  que  se  ajustar  os  juros  de  mora  e  a  correção
monetária consoante o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. 

Assim, no que tange aos consectários legais retro mencionados,
urge  ressaltar  que o  Colendo  STJ  firmou entendimento  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 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).4

No que pertine, por sua vez, aos termos de início dos juros de
mora e da correção monetária, aponto que os mesmos devem incidir na forma acima
elencada, a contarem, respectivamente, da citação e da data do inadimplemento das
verbas, isto é, do momento em que as mesmas deveriam ter sido quitadas.

Por  fim,  de  igual  forma  deve ser  reformada  a  sentença  no
tocante à condenação da autarquia municipal previdenciária em custas processuais.

Isso  porque  a  isenção  do  pagamento  de  custas  processuais
outorgadas à Fazenda Pública, prevista no art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92, tem
como destinatário não apenas a Fazenda Pública Estadual, mas a Federal e Municipal
e suas autarquias,  que gozam das mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda
Pública.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao
recurso oficial para reformar a sentença apenas no tocante à incidência de juros e à
correção monetária,  a  fim de que seja  feita  nos moldes acima delineados, bem
como para reconhecer a isenção do instituto de previdência quanto ao pagamento
de custas processuais, dada a isenção do art. 29 da Lei nº 5.672/92. É como voto.

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


