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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR.
SERVIDOR  PÚBLICO  INATIVO.
APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA  COM
PROVENTOS  PROPORCIONAIS.  REVISÃO  DE
PENSÃO.  PEDIDO  DE  PARIDADE
REMUNERATÓRIA  COM  SERVIDORES  DA
ATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  APOSENTADORIA
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC N.º  41/2003.
REGRA  DE  TRANSIÇÃO  DISPOSTA  NOS
ARTIGOS  2º  E  3º  DA  EC  Nº  47/2005  NÃO
ENQUADRADA PELA AUTORA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Com  o  advento  da  EC  nº  41/2003,  os
servidores  públicos  inativos  e  pensionistas
deixaram de ter direito à paridade e a integralidade
de  seus  proventos,  sendo  certo,  contudo,  que
àqueles  que  ingressaram no  serviço  público  até
31.12.2003  e  que  preencheram  ou  vierem  a
preencher os requisitos trazidos pela EC nº 47/05,
em seu art. 2º e 3º, ainda lhe são garantidos os
referidos direitos, o que não é o caso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 222.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUZIA PEREIRA DA

SILVA contra a Sentença de fls. 151/152v proferida pelo Juízo da Vara Única da

Comarca de Bonito  de Santa Fé que,  nos autos da Ação de Obrigação de

Fazer c/c Obrigação de Pagar ajuizada em face do Município daquela Comarca

e do  IPASB – Instituto de Previdência e Assistência do Servidor Bonitense,

julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  sob  o  fundamento  de  que,  “tendo

ocorrido a aposentadoria posteriormente à edição da EC nº 41/2003, o servidor

inativo não tem direito  à  revisão dos proventos  sempre que se modificar  a

remuneração dos servidores em atividade”.

Em  suas  razões,  fls.  156/161,  a  Apelante  sustenta  que  o

Município de Bonito de Santa Fé deve responder no polo passivo da presente

Demanda, uma vez que a revisão de seus proventos, na forma reivindicada,

depende de lei específica instituído por ele. Aduz que, desde a data da sua

aposentadoria, o IPASB não faz revisão e nem reajusta os seus vencimentos

pelo  mesmo índice  e  na  mesma data  que  o  Município  faz  a  revisão  e  os

reajustes salariais para os Professores ativos. Ao final, pugna pelo provimento

do Recurso.

Contrarrazões  do  Município  de  Bonito  de  Santa  Fé  às  fls.

166/188 e do IPASB, fls. 199/202.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo  desprovimento  da  Apelação,  mantendo a  Sentença  em todos  os  seus

termos, fls. 210/218. 

É o relatório. 

VOTO
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Extrai-se  dos autos  que a  Promovente  ingressou no serviço

público junto ao Município Promovido em 23.06.1983 (fl. 12) como Professora,

vindo a se aposentar, de forma voluntária e proporcional por idade e tempo de

contribuição, em  24.11.2010 (fl. 13), aos 56 anos de idade, recebendo seus

proventos pelo IPASB.

Requereu,  ao  final,  o  reajuste  dos  seus  vencimentos  pelo

mesmo índice e na mesma data que os Professores da ativa, assim com o

pagamento retroativo da diferença pleiteada.

Pois bem.

O Apelo não merece prosperar.

Como se sabe, a paridade remuneratória assegura a revisão

dos  proventos,  na  mesma  proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se

modificar  a  remuneração  dos  servidores  em  atividade.  Também  garante  a

extensão,  aos  aposentados  e  pensionistas,  de  quaisquer  benefícios  ou

vantagens  posteriormente  concedidos  aos  servidores  em  atividade.  Já  a

integralidade dos proventos, consiste na aplicação da média aritmética com a

alíquota devida para as aposentadorias integrais.

Sobre  o  tema,  o  STF,  em  regime  de  repercussão  geral,  já

decidiu que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº

41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à

paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde

que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC

47/2005"  (RE  590.260/SP,  Rel.Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal

Pleno, julgado em 24/6/2009, DJe de 22/10/2009).

Nesse sentido, vale transcrever os referidos artigos das EC nº

41/03 e nº 47/05: 

EC nº41/03:
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Art.  2º  Observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Emenda
Constitucional  nº  20,  de  15  de  dezembro  de  1998,  é
assegurado  o  direito  de  opção  pela  aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com o art.
40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha
ingressado  regularmente  em  cargo  efetivo  na
Administração  Pública  direta,  autárquica  e  fundacional,
até  a  data  de  publicação  daquela  Emenda,  quando  o
servidor, cumulativamente:
I  -  tiver  cinquenta  e  três  anos de idade,  se  homem,  e
quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que
se der a aposentadoria;
III  -  contar  tempo  de  contribuição  igual,  no  mínimo,  à
soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;
e
b)  um  período  adicional  de  contribuição  equivalente  a
vinte  por  cento  do  tempo  que,  na  data  de  publicação
daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo
constante da alínea a deste inciso.
§ 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as
exigências para aposentadoria na forma do caput terá os
seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano
antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos
pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na
seguinte proporção:
I -  três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele
que completar as exigências para aposentadoria na forma
do caput até 31 de dezembro de 2005;
II  -  cinco  por  cento,  para  aquele  que  completar  as
exigências para aposentadoria na forma do caput a partir
de 1º de janeiro de 2006.

EC nº47/05:

Art.  3º  Ressalvado o  direito  de opção à  aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  que  tenha
ingressado  no  serviço  público  até  16  de  dezembro  de
1998  poderá  aposentar-se  com  proventos  integrais,
desde  que  preencha,  cumulativamente,  as  seguintes
condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II  -  vinte  e  cinco  anos  de  efetivo  exercício  no  serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria;
III  -  idade mínima resultante  da redução,  relativamente
aos  limites  do  art.  40,  §  1º,  inciso  III,  alínea  "a",  da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano
de contribuição que exceder a condição prevista no inciso
I do caput deste artigo.
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Não resta dúvida de que a aposentadoria deve ser regida pela

legislação  vigente  à  época  em  que  o  servidor  tenha  implementado  as

condições para sua concessão, observando-se, assim, o princípio do  tempus

regit actum.

Quando da aposentadoria da Autora, em 24.11.2010, já estava

vigente  a  Emenda  Constitucional  nº  41/03,  não  se  enquadrando  o  caso,

também, nas regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº

47/2005, posto que a Recorrente teve sua aposentadoria voluntária concedida

com  proventos  proporcionais,  razão  pela  qual  é  inviável  a  pretensão  da

Apelante.

Quanto ao pedido de inclusão do Município de Bonito de Santa

Fé no polo passivo da Demanda, tal irresignação não deve ser acolhida, uma

vez que o IPASB é uma autarquia previdenciária, criada pela Lei nº 339/1993,

dotada de autonomia financeira, administrativa, patrimonial e funcional, tendo

como atribuição, a administração das aposentadorias e revisão dos proventos

dos servidores do Município Apelado.

Feitas essas considerações, deve ser mantida a Sentença em

todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a Sentença em todos os

seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

6


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	ACÓRDÃO

