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APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  DIALETICIDADE.
TESE  SUSCITADA  EM  SEDE  DE  PARECER  DE
MINISTERIAL.  INOCORRÊNCIA.  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  DA  DECISÃO.  AÇÃO  DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO
DE  CONTRIBUIÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  PROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO
GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVENTE.
INOBSERVÂNCIA  DO  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO  REQUERIDO  DURANTE  NO
PERÍODO  CONTRATUAL.  DESCABIMENTO.
LAPSO  TEMPORAL  JÁ  RECONHECIDO  E
AVERBADO  PELA  ADMINISTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO  DO  PEDÁGIO  EXIGIDO
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. NÃO
ACOLHIMENTO.  REGRA  DE  TRANSIÇÃO
RESPEITADA.  COMPROVAÇÃO  DE  TEMPO  DE
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CONTRIBUIÇÃO  E  DE  IDADE  EXIGIDOS.  DATA
DO INÍCIO DO BENEFÍCIO.  REFORMA APENAS
NESSE  ASPECTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

-  Não  há  violação  ao  princípio  da  dialeticidade
quando o apelante apresenta em seu recurso os fatos
e  fundamentos  de  discordância  com  a  decisão
atacada.

- A ausência de prévia aprovação em concurso não é
capaz  de  anular  o  período  em  que  o  servidor
contratado  laborou  de  forma  regular  e  de  boa-fé,
notadamente se esse período tiver sido reconhecido
pela Administração e averbado na ficha funcional do
servidor,  além  de  ter  havido  recolhimento
previdenciário sobre as verbas salariais.

- Nos termos do art. 9º, da Emenda Constitucional nº
20/1998,  é  assegurado o direito à aposentadoria ao
segurado  que,  cumulativamente, atender  aos
requisitos, se homem, de 53 (cinquenta e três) anos
de idade e de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de
serviço,  respeitado  ao  período  adicional  de
contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do
tempo  que,  na  data  da  publicação  da  aludida
emenda,  faltaria  para  atingir  o  limite  de  tempo
previsto  para  a  concessão  da  aposentadoria
postulada.

- Tendo em vista o preenchimento do requisito legal
de idade, aliado ao fato de ter atingido o tempo de
contribuição  exigido,  bem  como  a  porcentagem
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correspondente ao pedágio exigido, é de se conceder
a  aposentadoria  integral  por  tempo  de  serviço
postulada  na  exordial,  devendo  ser  observada,
contudo, a fixação da data do início do benefício.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao recurso.

João Batista Simões dos Santos  propôs a presente
Ação  de  Concessão  da  Aposentadoria  por  Tempo de  Contribuição  com Pedido
Liminar, em  face  do  Instituto  de  Seguridade  Social  do  Município  de  Patos  –
PatosPrev, sob a alegação de que ingressou nos quadros do Município de Patos na
data de 20 de julho de 1975, por meio de vínculo empregatício contratual,  tendo
posteriormente, em 09 de junho de 1998, após aprovação em concurso público, sido
nomeado, pelo ente municipal, para ocupar o cargo de vigia, nível I, fl. 17. Com o seu
ingresso efetivo, solicitou, na época, a incorporação de seu tempo de serviço referente
aos períodos de 20/07/1975 a 30/02/1992 e de 01/02/1993 a 30/04/1998, totalizando 21
(vinte e um) anos e  09 (nove)  meses e  22 (vinte e dois)  dias,  o  qual  foi  deferido
(Portaria/GP nº 159/2002), fl. 18, e passou a constar em sua ficha funcional. Em janeiro
de 2012, quando contava com 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de serviço público,
requereu  administrativamente  a  concessão  da  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição, por entender que tal lapso temporal somado ao período já incorporado,
que é de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, o qual totaliza
um  tempo  superior  a  35  (trinta  e  cinco)  anos  de  contribuição,  garantia-lhe  esse
direito. Entretanto, teve seu pleito negado pela Administração, sob o argumento de
que o promovente não possuía o tempo de contribuição necessário para a obtenção
do  benefício  previdenciário,  fls.  25/29.  Diante  desse  panorama,  ingressou  com  a
presente demanda judicial, postulando a concessão de sua aposentadoria por tempo
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de contribuição, a contar do requerimento administrativo datado de 06 de janeiro de
2012.

Contestação  ofertada,  fls.  71/78,  refutando  as
alegações carreadas na exordial, ao tempo que pugna pela improcedência do pedido.

Às fls. 90/94, o Magistrado a quo julgou parcialmente
procedente a pretensão formulada na exordial, nos seguintes termos:

Julgo procedente em parte o pedido para determinar
que  o  promovido  conceda  ao  autor  João  Batista
Simões dos Santos aposentadoria integral por tempo
de contribuição.
Via  de  consequência  e,  centrado  nos  fundamentos
desta  sentença,  bem  como  para  evitar  possível
demora,  concedo  a  tutela  antecipada  para  que  o
autor experimente os efeitos deste comando judicial
porque  há  a  possibilidade  de  dano  de  difícil
reparação  e  de  o,  possível,  recurso  ter  propósito
protelatório (arts. 461 e 273, do CPC).
Sentença  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório (art. 475, § 2º, do CPC). Assim, escoado o
prazo recursal, ao E. TJ-PB para o reexame legal.

O  promovente opôs  embargos  de  eeclaração,  fls.
96/99, os quais foram acolhidos pelo Magistrado a quo, fls. 114/115, consignando:

(…) acolho os embargos declaratórios para declarar a
data  de  início  do  benefício  de  aposentadoria  por
tempo  de  contribuição  o  dia  01/06/2012,  data  da
postulação  administrativa  perante  a  autarquia
previdenciária.
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Inconformado,  o  Instituto de Seguridade Social do
Município de Patos – PatosPrev interpôs APELAÇÃO, fls. fls. 120/128, postulando a
reforma da  decisão  vergastada,  sob a  alegação  de  que  a  contagem do  tempo de
serviço  pelo  promovente  não  possui  respaldo  legal,  haja  vista  referir-se  a  prazo
anterior  à  sua  prévia  aprovação  em concurso  público.  Aduz,  ainda,  que  o  autor
ingressou nos quadros do município em 09 de junho de 1998, não preenchendo os
requisitos legais para o deferimento do benefício previdenciário, em razão do não
cumprimento do pedágio constante na Emenda Constitucional nº 20/1998. Por fim,
postula  a  improcedência  do  pedido  inaugural,  cassando  a  tutela  antecipatória,  e
determinando a devolução dos valores recebidos irregularmente pelo recorrido.

Contrarrazões ofertadas, fls. 132/134, pugnando pela
manutenção do decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes,  fls. 141/146, opinou pelo não conhecimento do
recurso interposto, por inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do
Novo Código de Processo Civil) e, quanto ao mérito, pelo seu parcial provimento,
para  que  seja  observada  a  regra  de  transição  estabelecida  pela  Emenda
Constitucional  nº  20/98,  e  deferido  o  benefício  de  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição em favor do apelado, com efeitos a partir de janeiro/2013.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cumpre  analisar  a  preliminar  de
dialeticidade, arguida pelo Ministério Público.

Sem maiores delongas, entendo não merecer guarida
tal insurgência, pois, de uma breve análise da peça recursal, é possível a identificação
dos fatos e fundamentos de discordância com a decisão atacada. 
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Assim, por restar demonstrada, nas razões recursais
do promovente, a motivação necessária de inconformismo do recorrente, bem como
as razões de fato e de direito que o levaram a voltar-se contra a sentença atacada, não
há como acolher tal alegação. 

Logo, rejeito a preliminar aventada pelo Ministério
Público.

Prosseguindo, infere-se que o cerne da questão posta
a desate gravita acerca da obtenção do benefício da aposentadoria por tempo de
contribuição requerida pelo servidor municipal.

Diante  do  contexto  fático-probatório  carreado  aos
autos,  vê-se  que  o  promovente,  baseando-se  no  art.  45,  I,  II  e  III,  “a”,  da  Lei
Municipal nº 3.445/2005, manejou a presente demanda, sob o fundamento de que
ingressou  no  serviço  público,  primeiramente,  como  contratado  do  Município  de
Patos,  tendo  laborado  do  período  de  20/07/1975  a  29/02/1992  e  de  01/02/1993  a
30/04/1998, totalizando 21 (vinte e anos), 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias; e,
posteriormente,  como  concursado,  quando  foi  aprovado  em  concurso  público  e
nomeado para o cargo de Vigia, em 09/09/1998, perfazendo, até a data de 15 de maio
de  2012,  13  (treze)  anos  e  327  (trezentos  e  vinte  e  sete)  dias,  os  quais  somados
totalizam um lapso temporal de 35 (trinta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete)
dias. 

Ressalta-se, ademais, que o demandante possuía, na
época do julgamento da sentença, mais de 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, haja
vista ter nascido na data de 18/10/1958, fl. 13.

Compulsando  o  processo,  não  assiste  razão  ao
apelante  quando  alega  que  o  tempo  de  serviço  prestado,  correspondente  de
20/07/1975  a  29/02/1992  e  de  01/02/1993  a  30/04/1998,  não  deve  ser  considerado
válido,  pois  tais  períodos referem-se ao  ingresso  do promovente aos  quadros  do
Município de Patos sem a devida aprovação em concurso público.
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Digo  isso,  pois,  conforme  se  depreende  da
Portaria/GP  nº  159,  fl.  18,  a  própria  Administração  reconheceu  o  direito  do
demandante,  por  meio  do  Processo  Administrativo  nº  3.235/2001,  procedente  a
incorporação  do  referido  tempo  de  serviço  e  a  devida  anotação  em  sua  ficha
funcional, fl. 24.

Nesse  norte,  não  há  dúvida  quanto  ao  tempo  de
serviço  averbado,  pois  além  de  ter  havido  prestação  de  serviço  com  o  devido
recolhimento previdenciário, não se verifica nos autos indício algum de vício capaz
de justificar a invalidação do ato administrativo já realizado. 

Sobre  o  tema,  calha transcrever  excerto  do parecer
ministerial, fls. 144/145:

(…) 
Inexiste  fundamento  para  que  o  apelado,  somente
agora, passado mais de dez anos do deferimento do
pleito de incorporação do tempo de serviço em tela,
volta atrás na decisão administrativa sob a alegação
de nulidade do vínculo laboral e ineficácia de seus
efeitos previdenciários.
Aliás, independentemente da admissão ser nula ou
não, se a relação de trabalho pactuada entre as partes
gerou  pagamento  dos  salários  devidos  e,
simultaneamente, negar o tempo de serviço em que
foram pagos.

Logo, tem-se que a ausência de prévia aprovação em
concurso público não anula o respectivo tempo de contribuição recolhido, haja vista
que o serviço foi desempenhado de forma regular, não havendo comprovação nos
autos de fraude ou simulação na sua investidura.

Prosseguindo,  também  não  merece  guarida  a
alegação de não cumprimento de pedágio por parte do promovente.
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Acerca  do  tema,  cumpre  ressaltar  que  o  pedágio
previdenciário corresponde ao período adicional de contribuição equivalente a 20%
(vinte por cento) do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional nº
20/1998,  faltaria  para  atingir  o  limite  de  tempo  previsto  para  a  concessão  da
aposentadoria postulada, no caso, de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Eis o
preceptivo legal:

Art.  9º  –  Observado  o  disposto  no  art.  4º  desta
Emenda  e  ressalvado  o  direito  de  opção  a
aposentadoria  pelas  normas  por  ela  estabelecidas
para  o  regime  geral  de  previdência  social,  é
assegurado  o  direito  à  aposentadoria  ao  segurado
que se tenha filiado ao regime geral de previdência
social,  até  a  data  de  publicação  desta  Emenda,
quando,  cumulativamente,  atender  aos  seguintes
requisitos:
I – contar com cinqüenta e três anos de idade, se 
homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e
(H-53 M-48);
II – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à
soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se 
mulher; e (H-35 M-30);
b) um período adicional de contribuição equivalente
a vinte  por  cento do  tempo  que,  na  data  da
publicação  desta  Emenda,  faltaria  para  atingir  o
limite  de tempo constante da alínea anterior (H-35
M-30) – negritei.

Como se vê, as regras de transição determinam, de
forma cumulativa, “a conciliação pelo segurado de idade, tempo de contribuição e o
conhecido pedágio” (IBRAHIM, Fábio  Zambitte.  Curso  de Direito  Previdenciário.
Niterói: Impetus, 2015, p. 692). 
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Adentrando na espécie  em deslinde,  tem-se que,  à
época da prolação da sentença (19/12/2014), o autor já possuía 54 (cinquenta e quatro)
anos de idade, e os seus vínculos com o ente municipal já somavam mais de 35 (trinta
e cinco) anos ou 420 (quatrocentas e vinte) contribuições.

Verifica-se, portanto, que, no caso dos autos, o tempo
de contribuição do promovente corresponde ao somatório do período do vínculo
contratual  com o do cargo efetivo,  totalizando,  respectivamente,  na soma de 269
(duzentos e sessenta e nove) mais 198 (cento e noventa e oito), e chegando-se a um
resultado de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) contribuições.

Logo,  até  15  de  dezembro  de  1998  (data  da
publicação da Emenda Constitucional nº 20/98), o promovente somava 269 (duzentos
e sessenta e nove) contribuições. Entretanto, com base na regra de transição prevista
no art. 9º, II, “b”, da aludida emenda, tem que se cumprir um pedágio de 20% (vinte
por  cento)  sobre  as  contribuições  que  faltavam  para  atingir  o  total  de  420
(quatrocentas e vinte). Ou seja, restavam 151 (cento e cinquenta e uma) contribuições,
as quais, acrescidas do referido adicional (também descrito no art. 45, III, alínea “b”,
da Lei Municipal nº 3.445/2005), computa um valor final de 182 (cento e oitenta e
duas) contribuições.

Diante desse panorama, tomando por base o período
da prolatação da sentença (dezembro de 2014), vê-se que, de 01/05/1998 a 09/12/2014,
o servidor somava contribuições 198 (cento e noventa e oito) contribuições, isto é, 16
(dezesseis) contribuições a mais que as 182 (cento e oitenta e duas) exigidas já com o
pedágio incluído.

Destarte,  tendo  em  vista  o  preenchimento  do
requisito  legal  de  idade,  aliado  ao  fato  de  ter  atingido  o  tempo  de  contribuição
exigido,  bem  como  a  porcentagem  correspondente  ao  pedágio,  entendo  que  o
promovente  faz  jus  à  aposentadoria  integral  por  tempo  de  serviço,  como  bem
reconheceu  o  Magistrado    a  quo   quando  da  prolação  do    decisum  ,    a  qual  merece,
apenas, no tocante à fixação da data do início do benefício.
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Digo isso, pois, como já frisado alhures, diminuindo
o valor acima encontrado de 198 (cento e noventa e oito) por 182 (cento e oitenta e
duas), vê-se que o servidor já somava 16 (dezesseis) contribuições a mais do que a
exigida no dia 09/12/2014. Assim, diante desse lapso temporal excedente,  infere-se
que a data do início do benefício previdenciário deveria ter sido contado de agosto
de 2013, e não de junho de 2012, como restou decidido na sentença integrativa, fls.
114/115.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO, apenas
para que a data do início da aposentadoria por tempo de contribuição concedida em
primeiro grau seja contada a partir de agosto de 2013; mantendo, por conseguinte, os
demais termos da sentença.

Tendo  em  vista  que  não  houve  modificação
substancial na decisão vergastada, é de se manter os honorários advocatícios fixados
em primeiro grau. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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