
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 485.652 PARAÍBA

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) :ESTADO DA PARAÍBA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
AGDO.(A/S) :ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DA 

PARAÍBA - AMPB 
ADV.(A/S) :TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA 
INTDO.(A/S) :PBPREV - PARAÍBA PREVIDÊNCIA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

DECISÃO

  
Trata-se  de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão 

proferido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  que  possui 
ementa com o seguinte cabeçalho (fl. 162, Vol. 1):

“APOSENTADOS.  Poder  Judiciário.  Independência. 
Autogoverno.  Magistrados.  Pagamento  de  proventos.  Data 
limite.  Isonomia  com  o  pessoal  em  atividade.  Emendas 
Constitucionais  20/98  e  41/2003.  Artigos  2°,  99  e  168  da 
Constituição Federal. Mandado de segurança. Deferimento.”

No  apelo  extremo,  alega-se,  com  amparo  no  art.  102,  III,  a,  da 
Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 24, XII, e 40, 
§ 20, da Carta Magna.

Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do 
recurso (fls. 264-268, Vol. 1).

Em  decisão  monocrática,  o  então  relator,  Min.  AYRES  BRITTO, 
negou  seguimento  ao  apelo  extremo  com  fundamento  na  Súmula 
283/STF, e ressaltou, ainda, que o Min. EROS GRAU, em situação análoga, 
negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado da Paraíba (fls. 
318-319, Vol. 2).

O Estado da Paraíba apresentou recurso de agravo interno, ocasião 
em que o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI tornou sem efeito a decisão de 
fls.  318-319,  para  que  fosse  possível  examinar  as  demais  questões  do 
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apelo extremo (fl. 385).
Posteriormente, o processo foi sobrestado pelo ilustre Min. TEORI 

em razão da matéria ser tratada também na ADPF 263/PB (fl. 388, Vol. 2).
É o relatório. Decido. 

Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente.

O  Tribunal  de  origem,  ao  conceder  a  segurança  pleiteada  pela 
Associação autora, assentou, dentre outros fundamentos, o seguinte (fls. 
183-184, Vol. 1):

“(...)
Como se verifica, esmiuçadas as Emendas 20/98 e 41/03, 

nelas não se enxerga nenhum comando que autorize entender-
se que magistrado aposentado é ex-magistrado que perdeu a 
sua  vinculação  funcional  de  origem.  Tampouco  que  tenha 
transferido para presidente de instituto de previdência  social 
competência para aposentar juiz e desembargador e reajustar os 
seus proventos, como o fez a Lei n° 7.517, de 30 de dezembro de 
2003. Não houve alteração, portanto, nos arts. 99 e 168 da Carta 
Magna.

Da mesma forma, a Lei Complementar n° 10.887/2004, que 
dispõe  sobre  a  aplicação  de  disposições  da  Emenda 
Constitucional  n°  41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  altera 
dispositivos  das  Leis  n°s  9.717,  de 27 de novembro de  1998, 
8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
e dá outras providências, nenhum registro faz à desvinculação 
dos  inativos  do  serviço  público,  integrantes  da  previdência 
peculiar, dos servidores em atividade, para efeitos de benefícios 
e vantagens, inclusive o de receber proventos na mesma data.

(...)
A  Lei  n°  7.517,  de  30  de  dezembro  de  2003, 

indiscutivelmente,  extrapolou  os  limites  estabelecidos  pela 
Constituição  Federal  e  pelas  leis  da  Previdência  Social,  de 
caráter nacional. 
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(...)”

Trata-se,  portanto,  de  matéria  situada  no  contexto  normativo 
infraconstitucional,  de  forma  que  as  alegadas  ofensas  à  Constituição 
seriam  meramente  indiretas  (ou  mediatas),  o  que  inviabiliza  o 
conhecimento do referido apelo. 

No mesmo sentido, confira-se o que ficou decidido no RE 497.524, de 
relatoria do Min. EROS GRAU, DJe de 12/2/2009, que tratou de situação 
análoga à dos autos:

“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto 
com  fundamento  no  artigo  102,  inciso  III,  alínea  ‘a’,  da 
Constituição do Brasil contra acórdão prolatado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba.

2. Os recorrentes alegam violação do disposto nos artigos 
40, § 20, e 24, XII, da Constituição do Brasil. 

3.  Para  dissentir-se  do  acórdão  impugnado  seria 
necessária  a  análise  da  legislação  infraconstitucional  ---  Lei 
Federal n. 10.887/04 e Lei Estadual n. 7.517/03 --- que disciplina 
a  espécie.  Eventual  ofensa  à  Constituição  dar-se-ia  de  forma 
indireta,  circunstância  que  impede  a  admissão  do 
extraordinário.  Nesse  sentido,  o  RE  n.  148.512,  Relator  o 
Ministro  Ilmar  Galvão,  DJ  de  2.8.96;  o  AI  n.  157.906-AgR, 
Relator  o  Ministro  Sydney  Sanches,  DJ  de  9.12.94;  o  AI  n. 
145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.4.93, 
entre outros.

Nego  seguimento  ao  recurso  extraordinário  com 
fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.”

Portanto, tendo em vista a inadmissibilidade do apelo extremo, não 
se mostra necessário aguardar o julgamento da ADPF 263.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, 

tendo em vista  que não houve fixação de honorários  advocatícios  nas 
instâncias de origem.

Publique-se. 
Brasília, 15 de agosto de 2018.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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