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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE
PROVENTOS.  SERVIDORA  DA  UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA  PARAÍBA-  UEPB.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL  DECORRENTE  DE  APOSENTADO-
RIA. PREVISÃO NO ART. 22, DA LEI ESTADUAL
Nº 8.442/2007, COM A ALTERAÇÃO CONFERIDA
PELA LEI  Nº  8.700/2008.  ATO VINCULADO QUE
DEVE SER CUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DES-
PROVIMENTO DO RECURSO. 

- “Lei nº 8.700, de 27 de novembro de 2008:
Altera  dispositivos  das  Leis  nº  8.441  e  8.442,  de  28  de
dezembro de 2007, e dá outras providências. 
(...)
Art. 2º Os dispositivos abaixo mencionados da Lei nº 8.442 de
28 de dezembro de 2007,  passam a viger  com as seguintes
redações:
(...)
Art. 22. Aos técnicos administrativos inativos da UEPB, até a
data  da  implantação  deste  Plano,  remunerados  conforme  a
carreira em extinção,  detentores  do direito constitucional  de
paridade,  será  assegurado  o  pagamento  dos  respectivos
proventos  na  última  referência  do  nível  de  Classe
correspondente  à sua titulação,  conforme estabelecido nesta
Lei,  observado  o  regime  de  trabalho  ao  tempo  de  sua
aposentadoria, em consonância com a Tabela de Remuneração
instituída por esta Lei. 
Parágrafo único. O benefício de que o caput deste artigo será
extensível a todos os servidores técnico-administrativo que se
aposentarem após o reenquadramento.”

-  In  casu, não  se  trata  de  servidora  já  aposentada
pleiteando  os  institutos  da  promoção  e  progressão
funcionais para o mesmo nível atingido pelos funcionários
da ativa, mas de direito a ascensão em face de
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requerimento  de  aposentadoria,  o  que  é  devidamente
assegurado pelo Plano de Cargos,  Carreira  e  Remuneração
dos Servidores da UEPB. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  AOS  FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.

- O princípio da dialeticidade traduz a necessidade de que a
parte insatisfeita com a prestação jurisdicional a ela conferida
interponha a sua sedição de maneira crítica, ou seja, discursi-
va,  sempre  construindo um raciocínio  lógico e conexo aos
motivos elencados no decisório combatido, possibilitando à
instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba,  à unanimidade de votos,  NÃO CONHECER DO APELO E NEGAR
PROVIMENTO A REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário proposta por  Marta
Ferreira em face da PBPREV- Paraíba Previdência, na qual requer a revisão dos seus pro-
ventos, ao argumento de que, malgrado ter sido aposentada na Classe C-I, nível 9, T 40, con-
forme a lei estadual nº 8.442/2007, em 2008, entrou em vigor a lei nº 8.700, a qual previu que
ao servidor público deve ser assegurado o pagamento da aposentadoria de acordo com a últi-
ma referência de nível de classe à qual ele pertencia, in casu, o nível 15. Assim, pugna pela
antecipação dos efeitos da tutela, com a revisão de sua remuneração, para os patamares deter-
minados na nova legislação, bem como o pagamento das quantias pagas a menor.

Sobrevindo sentença, de fls. 74/77, a Magistrada de base julgou procedente o
pedido exordial, para determinar que a PBPREV revise a aposentação da autora, nos termos
pleiteados, além da quitação das diferenças vencidas e vincendas, até a data da efetiva implan-
tação, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigido desde o ajuizamento da ação, a par-
tir de cada parcela e juros de mora, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica
da caderneta de poupança, na forma do art.  1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação, bem
como honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. 
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Irresignada, a autarquia previdenciária apelou às fls. 102/107, arguindo que o
Julgador de base desrespeitou os princípios Constitucionais da legalidade e da solidariedade
contributiva, conforme dispõe o art. 40, da Constituição Federal.

Ademais, sustenta que a sentença que concede parcialmente a pretensão autoral
enseja a sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do apelo, nos termos acima declinados.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento da re-
messa necessária (fls. 85/93).

É o breve relatório. 

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

 A autora alega ser aposentada desde 2011, como servidora da UEPB. Em ra-
zão  disso,  busca  a  revisão  dos  seus  proventos,  para  que  sejam  pagos  com  base  na  lei
8.700/2008, a qual previu que ao servidor público deve ser assegurado o pagamento da apo-
sentadoria de acordo com a última referência de nível de classe à qual ele pertencia, in casu, o
nível 15.

A Juíza de base concedeu a pretensão autoral nos moldes pleiteados. 

Pois bem, tenho que a sentença não padece de retoques. 

In casu, o cerne da questão consiste em saber se, de fato, a demandante faz jus
à progressão funcional pleiteada, mesmo após aposentada, com base no que dispõe a Lei nº
8.700/2008. 

Vejamos como estabelece a mencionada norma: 

“Lei nº 8.700, de 27 de novembro de 2008:

Altera dispositivos das Leis nº 8.441 e 8.442, de 28 de dezembro
de 2007, e dá outras providências. 

Art. 2º Os dispositivos abaixo mencionados da Lei nº 8.442 de 28
de dezembro de 2007, passam a viger com as seguintes redações:

Art. 22. Aos técnicos administrativos inativos da UEPB, até a
data  da  implantação  deste  Plano,  remunerados  conforme  a
carreira  em  extinção,  detentores  do  direito  constitucional  de
paridade,  será  assegurado  o  pagamento  dos  respectivos
proventos  na  última  referência  do  nível  de  Classe
correspondente à sua titulação, conforme estabelecido nesta Lei,
observado o regime de trabalho ao tempo de sua aposentadoria,
em consonância com a Tabela de Remuneração instituída por esta
Lei. 
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Parágrafo único.  O benefício de que o caput deste artigo será
extensível a todos  os servidores técnico-administrativo que se
aposentarem após o reenquadramento.”

Ora, o direito requerido pela parte autora encontra amparo no citado dispositivo
de lei. 

Ressalte-se que não se trata de servidora já aposentada pleiteando os institutos
da promoção e progressão funcionais para o mesmo nível atingido pelos funcionários da ativa,
mas de direito a ascensão em face de requerimento de aposentadoria, o que é devidamente
assegurado pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da UEPB, como
visto. 

Ademais,  infere-se que o legislador  prescreveu,  de forma prévia e objetiva,
todos os requisitos para a prática do ato de progressão, os quais, uma vez satisfeitos, geram ao
beneficiário um direito subjetivo, e ao Poder Público, um dever incondicionado, isto é, um
único e possível comportamento a ser adotado, regido pelo princípio da estrita legalidade.

Trata-se de típico ato administrativo vinculado, pois não há discricionariedade
para o agir da Administração diante do atendimento das exigências legais, diferentemente das
hipóteses de promoção por merecimento, nas quais há margem de exame do mérito.

Essa Corte de Justiça, através da 1ª Seção Especializada Cível, já analisou caso
bastante semelhante, cuja relatoria coube ao Des. Leandro dos Santos, in verbis: 

“ACÓRDÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº  0804238-
79.2016.815.0000. RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS
SANTOS.  IMPETRANTE :  Geruza de  Lourdes  Tavares  Souza.
ADVOGADO:  Luiz  Henrique  Souza  Ferreira  e  Outro.
IMPETRADO :  Reitor da UEPB.  ADVOGADO:  Thiago Arraes
de  Lima.  INTERESSADOS  :  Estado  da  Paraíba  e  PBPrev  –
Paraíba  Previdência.  PRELIMINAR.  INTEMPESTIVIDADE
DAS  INFORMAÇÕES  PRESTADAS  PELA  AUTORIDADE
COATORA.  IRRELEVÂNCIA.  MERA  IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REJEIÇÃO.  Segundo
firme  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
apresentação  a  destempo  das  informações  prestadas  pela
autoridade  apontada  como  coatora  no  Mandado  de  Segurança
não  induz  a  revelia,  tendo  em  vista  que  cabe  ao  Impetrante
demonstrar,  mediante  prova  pré-constituída  dos  fatos  que
embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo.
PRELIMINAR.  SERVIDOR  LOTADO  EM  UNIVERSIDADE
ESTADUAL.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  VERTICAL
DECORRENTE  DO  REQUERIMENTO  DE
APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. NÃO EFETIVAÇÃO
DA MEDIDA. ATRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.  ACOLHIMENTO. Restando evidente que
cabia  à  UEPB  instruir  o  processo  de  aposentadoria  dos
servidores  da  Universidade,  fazendo  constar  as  informações  a
respeito  da  Classe  de  referência  em  que  se  deu  o  ato  de
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aposentação,  deve  ser  reconhecida  a  legitimidade  passiva  do
Reitor da instituição para implementar a pretensão da Impetrante,
mesmo que já aposentada, excluindo-se, assim, a PBPREV do polo
passivo  da  impetração,  eis  que  somente  com  base  nessas
informações  é  que  a  aludida  autarquia  previdenciária  poderá
fazer  as  devidas  correções  na  aposentadoria  da  servidora.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. PROGRESSÃO
FUNCIONAL  EM  FACE  DE  REQUERIMENTO  DE
APOSENTADORIA. NÃO CONCESSÃO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI Nº  8.442 DE 2007.  ATO VINCULADO QUE DEVE
SER  CUMPRIDO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE  DE  CONTROLE  PELO  PODER
JUDICIÁRIO.  VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
CARACTERIZADA.  CONCESSÃO  DO  “WRIT”.  Não  se
tratando de servidora já aposentada pleiteando os  institutos  da
promoção e progressão funcionais para o mesmo nível atingido
por servidores da ativa, mas de direito a progressão funcional em
face  de  requerimento  de  aposentadoria,  questão  devidamente
assegurada no Plano de Cargo e  Carreira e  Remuneração dos
Servidores  da  UEPB,  descabe  à  Universidade  Estadual  da
Paraíba negar tal pedido sob o simples fundamento de que não
mais lhe compete fazê-lo, pois o legislador prescreveu, de forma
prévia e  objetiva,  todos os  requisitos  para a prática do ato de
progressão, os quais, uma vez satisfeitos, geram à servidora um
direito  subjetivo e  ao Poder Público,  um dever  incondicionado,
isto é, um único e possível comportamento a ser adotado, regido
que  é  pelo  princípio  da  estrita  legalidade.  Vistos,  relatados  e
discutidos estes autos acima identificados:  ACORDA o Pleno do
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  ACOLHER  a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do  Presidente  da  PBPREV,
rejeitar  as  demais  preliminares  e,  no  mérito,  CONCEDER  A
SEGURANÇA,  nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento.É o voto. Presidiu a sessão, comvoto,o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,
Presidente.Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  ainda  do  julgamento  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Ricardo  Vital  de
Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Sra.  Desa.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  José
Ricardo  Porto.  Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério
Público, a Excelentíssima Senhora Doutora Janete Maria Ismael
da  Costa  Macedo,  Procuradora  de  Justiça.  Primeira  Seção
Especializada Cível,  Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 24de maio de 2017.”

Nesse sentido, tenho que a autora logrou êxito em demonstrar que faz jus à
progressão  funcional  pretendida,  devendo  a  sentença  combatida  ser  mantida,  em  sua
integralidade.

DA APELAÇÃO CÍVEL
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Procedendo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal, especial-
mente no que diz respeito à sua regularidade formal, entendo que o recurso não merece
ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o recorrente
não atacou o argumento principal do decisório combatido, que foi a revisão do benefício
previdenciário da autora e o adimplemento das diferenças reclamadas.

Ora, o referido preceito, norteador da sistemática processual atinente aos recur-
sos cíveis, traduz a necessidade de que a parte, descontente com o provimento judicial, inter-
ponha a sua irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo uma linha
de raciocínio lógica e conexa com os motivos elencados no decisório guerreado, possibilitan-
do ao Julgador o conhecimento pleno das fronteiras do inconformismo. 

Com relação ao tema, permito-me transcrever precedentes do Superior Tribu-
nal de Justiça e desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO
DO RECLAMO, NOS MOLDES DO ART. 544, § 4º, INC. I, DO
CPC VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUR-
GÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. Nas razões do agravo (art. 544
do CPC), deve o insurgente impugnar especificamente os funda-
mentos utilizados pelo corte de origem para negar processamento
ao Recurso Especial, o que não foi feito na hipótese, cujo ataque
se dera de modo genérico, sendo manifesta a ausência de dialeti-
cidade, ensejando a aplicação do disposto no art. 544,§ 4º, inc. I,
do  CPC. 2.  Agravo  regimental  desprovido.” (STJ;  AgRg-AREsp
528.793;  Proc.  2014/0129267-8;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Marco
Buzzi; DJE 16/10/2014).

“AGRAVO INTERNO.  MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU-SE
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTA-
MENTE INADMISSÍVEL, COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO
CPC, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESPROVIMENTO.  É imprescindível que as razões do recurso
ataquem os fundamentos da decisão, sob pena de inadmissibili-
dade.” (TJPB; AgRg 0003084-69.2013.815.2003; Terceira Câmara Es-
pecializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
03/09/2014; Pág. 9).

Com efeito, da análise dos autos, vislumbro que, por ocasião do recurso volun-
tário, a PBPREV não expôs as suas razões recursais confrontando a fundamentação principal
da sentença, limitando-se a defender a realização de descontos previdenciários na remunera-
ção total da autora.

Nesse passo, impende consignar que, dentre os vários princípios que regulam a
sistemática processual dos recursos cíveis, o da  DIALETICIDADE se apresenta como um
dos mais válidos. E este não foi obedecido na vertente peça recursal.
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De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema, "O princípio
da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os funda-
mentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedido de prolação
de outra decisão."1

Nesse panorama, esclareço que a autarquia previdenciária não atendeu ao re-
quisito preconizado no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, porquanto não explicitou as suas
razões de fato e de direito, sem se insurgir quanto ao que foi analisado pelo Juízo de origem,
isto é, o disposto no desenvolvimento do decisório combatido. Vejamos a redação do mencio-
nado dispositivo:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;”

Outrossim, friso que o recorrente também não impugnou, de forma específica,
a sucumbência, porquanto diferente do que afirmou nas suas razões recursais, a procedência
do pleito autoral foi total, e não foi parcial.

 

Dado  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO  DA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA E DESPROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA, mantendo incólu-
me a decisão de primeiro grau. 

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios
fixados no primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição
limitada), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho
Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de
2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

1 PIMENTEL, Bernardo de Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília Ju-
rídica, 2000, p. 147.
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