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REMESSA  NECESSÁRIA  –  PREVIDENCIÁRIO  –
REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA
QUE FORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA
DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA GRANDE  –   PARIDADE
REMUNERATÓRIA  ENTRE  SERVIDORES  ATIVOS  E
INATIVOS  –  REGRA  DE  TRANSIÇÃO  –  QUESTÃO
DECIDIDA  PELO  STF  EM REPERCUSSÃO  GERAL   –
QUINQUENIOS  –  PREVISÃO  NA  LEI  Nº.  2.378/92  –
REVISÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA –  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  NESSES  PONTOS –  CONSECTÁRIOS
LEGAIS – NECESSIDADE DE AJUSTE DE ACORDO COM
RECENTE  ENTENDIMENTO  DO  STF  –  PROVIMENTO
PARCIAL DO REEXAME.

A apesar de a autora ter passado para a inatividade após a
EC 41/2003, faz jus ao benefício da paridade (equivalência
de remuneração entre ativos e inativos),  por preencher os
requisitos  previstos  na  regra  de  transição  do  art.  3º,  da
Emenda Constitucional nº 47/2005.

Em  relação  aos  consectários  legais,
a correção monetária deverá dar-se pelo IPCA-E, por ser o
melhor índice que reflete a inflação acumulada no período,
devendo  ser  aplicada  desde  a  data  em  que  as  parcelas
devidas  deveriam  ter  sido  pagas,  e juros de  mora,  nos
termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/2009, a incidir desde a data da citação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
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OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  da  sentença  prolatada  pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que,
nos autos da Ação de Revisão de Proventos e Cobrança das parcelas em
atraso  ajuizada  por  Antonia  de  Lourdes  Vasconcelos em  desfavor  do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande -
IPSEM  e do  Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,  após excluir este
último da lide, reconhecer a ausência de personalidade jurídica própria, julgou
procedente o pedido para:

[…]  condenar  o  IPSEM  –  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores Municipais de Campina Grande a pagar a autora
ANTÔNIA DE LOURDES VASCONCELOS os proventos de
aposentadoria  nos  exatos  termos  da  Portaria  de  fl.  18,
excluindo-se de sua fundamentação o § 5º  do art.  40 da
Constituição  Federal,  ou  seja,  com  proventos  integrais,
acrescidos  de  10%  (dez  por  cento),  relativo  a  02  (dois)
quinquenios,  com reflexo  sobre  as  diferenças  não  pagas,
vencidas  e  vincendas,  até  a  data  da efetiva  implantação,
desde  que  não  tenham  sido  alcançadas  pela  prescrição
quinquenal,  com apuração em liquidação de sentença,  ao
tempo em que resolvo o processo com exame de mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de
2015.

Sobre a condenação, determinou aquele Juízo que  “incidirão os
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, a contar da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado,
até o efetivo adimplemento, tendo em vista o advento da Lei 11.960/2009, que
alterou a redação do art. 1º-F da Lei 944/87.

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Não houve recurso voluntário, subindo os autos por força do duplo
grau de jurisdição obrigatório.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, fls. 153/161, opinando
pelo  provimento  parcial  da  remessa,  “apenas  para  determinar  que  sobre  a
condenação haja a incidência dos índices de correção monetária e juros da
caderneta de poupança até 25/03/2015, incidindo, após tal data, o índice de
correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês.

VOTO

Tem-se dos autos que  a sentença de fls.  133/144 condenou o
Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Municipais  de  Campina  Grande  –
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IPSEM a pagar  à autora  os  proventos  de aposentadoria  de  forma integral,
acrescidos  de  10%  (dez  por  cento),  estes relativos a  2  quinquenios,  com
reflexos sobre as diferenças não pagas, vencidas e vincendas, até a data da
efetiva implantação, desde que não tenham sido alcançadas pela prescrição
qinquenal.

Consta dos autos que a autora trabalhou como Professora do
Município  de  Barra  de  Santa  Rosa  e,  posteriormente,  exerceu  o  cargo  de
Professora  Classe  A,  Nível  I,  junto  ao  Município  de  Campina  Grande,
perfazendo  o  total  de  30  anos,  6  meses  e  12  dias  de  serviço  público
(documento de fl. 23).

 Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado, revisando o ato de
sua  aposentadoria,  considerou,  para  cálculo  dos seus proventos,  apenas a
média aritmética simples das suas maiores remunerações.

De  antemão,  reputo  correta  a  sentença  no  ponto  em  que
reconheceu a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas deste Estado, ante a
ausência de personalidade jurídica para atuar em Juízo.

Retomando à questão travada nos autos, observa-se que, apesar
de  no  momento  da  aposentadoria  da  autora,  em  fevereiro  de  2006,  já
encontrar-se  em  vigor  a  EC  nº  41/2003,  há  de  ser  observada  a  regra  de
transição nela prevista.

Embora  a EC 41/2003 tenha,  de fato,  extirpado o  princípio  da
paridade do  §8º, art. 40, CF, a Emenda Constitucional nº 47 de 2005, alterou
mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de
transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que
a paridade subsistirá, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido depois da
EC 41/03, desde que o servidor tenha ingressado no serviço púbico até 16
de dezembro de 1998 e tenha preenchido alguns requisitos, como: I)  35
anos de contribuição, se homem, e  30 anos,  se mulher, II)  25 anos de
efetivo exercício no serviço público, III) 15 anos de carreira e IV) 5 anos no
cargo em que se deu a aposentadoria”.

Eis  a integral  redação do aludido dispositivo  (art.  3º  da  EC nº
47/05),  que  tratou do benefício da integralidade no  caput e do  princípio da
paridade em seu parágrafo único, remetendo à regra de transição insculpida
no art. 7º da EC 41/03:

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
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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.
Parágrafo  único.  Aplica-se  ao  valor  dos  proventos  de
aposentadorias  concedidas  com  base  neste  artigo  o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
observando-se  igual  critério  de  revisão  às  pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham
se aposentado em conformidade com este artigo.

Art. 7º da EC 41/03: Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal,  os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões
dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito
Federal  e  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta
Emenda,  serão  revistos  na  mesma  proporção  e  na
mesma data,  sempre que se modificar  a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos  aposentados  e  pensionistas  quaisquer  benefícios
ou  vantagens  posteriormente  concedidos  aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação  ou  reclassificação  do  cargo  ou  função  em
que se  deu  a  aposentadoria  ou  que  serviu  de  referência
para a concessão da pensão, na forma da lei. 

No presente caso, observo que tais requisitos (exigidos no art. 3º
da Emenda Constitucional nº 47/2005) encontram-se presentes, pois é possível
extrair que a autora ingressou no serviço público em julho de 1992 (bem antes,
portanto,  de  dezembro  de  1998,  como  exigido  da  supracitada  regra  de
transição).

Veja-se que a autora, no momento de sua aposentadoria, contava
com mais de trinta anos de serviço público,  sendo que desses, 13 anos,  6
meses e 22 dias foram de efetivo tempo de contribuição e serviço no cargo de
Professor junto à Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Destarte,  estando presentes os supracitados requisitos  exigidos
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a autora faz jus à paridade de
remuneração com os ativos,  por estar enquadrada na regra de exceção da
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Emenda Constitucional nº 47/2005.

Essa é, inclusive, a orientação do Supremo Tribunal Federal, que,
em  julgamento  de  caso  submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral,
proclamou que os servidores “que ingressaram no serviço público antes da
EC 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”. Eis a ementa do aresto (RE 590260): 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO  E
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI
COMPLEMENTAR  977/2005,  DO  ESTADO  DE  SÃO
PAULO.  DIREITO  INTERTEMPORAL.  PARIDADE
REMUNERATÓRIA  ENTRE  SERVIDORES  ATIVOS  E
INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO
ANTES DA EC  41/2003  E  SE  APOSENTARAM  APÓS A
REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA
EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE
TRANSIÇÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos
servidores  inativos  a  gratificação  extensiva,  em  caráter
genérico,  a  todos  os  servidores  em  atividade,
independentemente da natureza da função exercida ou do
local  onde  o  serviço  é  prestado  (art.  40,  §  8º,  da
Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço
público  antes  da  EC  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. III - Recurso
extraordinário  parcialmente  provido.1

Atente-se  ainda  ser-lhe  igualmente  garantido  o  pagamento  do
adicional por tempo de serviço (quinquenio) de acordo com o postulado na  Lei
nº. 2.378/92 do Município de Campina Grande, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores daquela localidade, nos seguintes termos:

Art.  75.  Por  quinquenio  de  efetivo  exercício  no  serviço
municipal,  será  concedido  ao  servidor  um  adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de
seu cargo efetivo até o limite de 7 (sete) quinquenios.

§1º. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em
que o servidor completar o tempo de serviço exigido.

§2º. O servidor que exercer, cumulativamente, mais de um
cargo, terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento

1  STF  -  RE  590260,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  24/06/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009.
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de maior monta, exceto cargo em comissão.

§3º. O servidor continuará a perceber, na aposentadoria e
na disponibilidade, o adicional cujo gozo se encontrava na
atividade.

Vale  lembrar,  ainda,  que  o  art.  67  da  Lei  Complementar  nº.
36/2008  estabelece  que  “a  remuneração  dos  profissionais  do  magistério
municipal é composta pelo vencimento básico acrescido das vantagens e ou
gratificações devidas, fixadas na legislação municipal”.

Na espécie, considerando contar a autora com mais de dez anos
de efetivo serviço junto àquela municipalidade, não resta dúvida fazer jus ao
referido adicional.

Por fim, em relação aos encargos acessórios, o Supremo Tribunal
Federal,  no  julgamento  do  RE  nº.  870.947,  submetido  à  sistemática  da
repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela
Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,  aos  quais  devem  ser  aplicados  os
mesmos  juros  de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
remunera  seu  crédito  tributário,  em  respeito  ao  princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,  a
fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-
F  da  Lei  nº  9.494/97  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09;  e  2)  O  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  a
redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que
disciplina  a  atualização  monetária  das  condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da  caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao
impor  restrição  desproporcional  ao  direito  de  propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII),  uma vez que não se qualifica como
medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da
economia,  sendo  inidônea  a  promover  os  fins  a  que  se
destina.

Dessa  forma,  sobre  a  condenação  deve  incidir  correção
monetária pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (STJ,
AgRg  no  AREsp  535.403/RS)  desde  a  data  em  que  as  parcelas  devidas
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº.
9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09, a partir da citação. 

Pelo exposto, dou provimento parcial  ao Reexame Necessário,
modificando  a  sentença  apenas  em  relação  aos  consectários  legais,  que
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devem incidir na forma acima delineada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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