
 

 

 
AUTOS N. 0300296-13.2016.8.24.0076. SERVIDORA 
POLICIAL CIVIL APOSENTADA COM PARIDADE E 
INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AFASTADA 
INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 10.887/04. 
INTERPRETAÇÃO À LUZ DO DECRETO ESTADUAL N. 
4.810/06. ENTENDIMENTO ISOLADO DA TERCEIRA 
CÂMARA DE DIRETO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. DECISÃO NÃO 
TRANSITADA EM JULGADO.  
 
 

I – CONSULTA FORMULADA 

A Diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina – SINPOL/SC 

honra-nos com consulta sobre posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina na Ação de n. 0300296-13.2016.8.24.0076. 

II – ANÁLISE  

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria c/c pedido liminar de 

afastamento, proposto por servidora policial civil em face do IPREV – Instituto de 

Previdência do Estado de Santa Catarina.  

 Na mencionada ação a servidora postulou, em síntese, a concessão de 

aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos, nos termos da Lei 

n. 51/85 e 144/2014, afastando a aplicabilidade da Lei n. 10.887/04. 

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da servidora policial, 

inclusive, confirmando o pedido liminar concedido, ao que condenou o IPREV – 

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina à concessão de aposentadoria 

com paridade e integralidade de proventos, observando as regras dispostas na Lei 

Complementar Federal n. 144/2014.  



 

 

O IPREV e o Estado de Santa Catarina recorreram da decisão, no entanto, a 

Terceira Câmara de Direito Público manteve o posicionamento adotado na origem e 

negou provimento aos recursos de apelação interpostos.  

Insatisfeitos com a fundamentação apresentada pela Terceira Câmara de 

Direito Público, a autarquia previdenciária e o Estado, opuseram Embargos de 

Declaração por algumas vezes.  

Assim, a referida turma, em resposta aos embargos opostos, posicionou-se 

da seguinte forma: 

A integralidade decorre do que dizem as Leis Complementar Federais n. 51/1985 
e 144/2014, reconhecidas como plenamente aplicáveis às aposentadorias 
especiais dos Policiais Civis, tendo-se decidido que não cabe a aplicação do 
cálculo da média dos 80% dos maiores salários de contribuição a que se refere à 
Lei Federal n. 10.887/2004, aplicável aos demais servidores, já que a base de 
cálculo é a última remuneração mensal integral do Policial Civil, como 
determinado na sentença (excluídas, obviamente, as verbas meramente 
indenizatórias). Já a paridade dos proventos de aposentadoria com a 
remuneração dos servidores da mesma categoria em atividade tem assento nas 
Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005. Nas hipóteses em que o servidor 
aposentado não tem direito à paridade, mesmo que seus proventos tenham sido 
calculados tendo como base a integralidade de sua última remuneração mensal, 
o reajuste do seu benefício obedecerá à regra do § 8º do art. 40 da Constituição 
Federal de 1988, com a redação dada pela EC n. 41/2003.  

 

Logo, os embargos opostos foram rejeitados, ao que se manteve a decisão 

que concedeu à servidora sua aposentadoria especial com integralidade e paridade 

de proventos, afastando a aplicação da média aritmética prevista na Lei n. 10.887/04. 

III – CONCLUSÃO 

À vista do acima exposto, conclui-se que, nos autos de n. 0300296-

13.2016.8.24.0076, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, em posicionamento isolado e divergindo das decisões coletivas até 

então proferidas sobre a matéria, concedeu à servidora policial civil aposentadoria 

especial com: 



 

 

a) integralidade de proventos (proventos equivalentes à última 

remuneração mensal integral da servidora na ativa), nos termos dos §§ 

3º, 4º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, afastando-se a aplicação 

da Lei n. 10.887/04, que prevê como base de cálculo a média dos 80% 

maiores salários de contribuição; 

b) paridade de proventos (reajustes do benefício com a remuneração dos 

servidores da mesma categoria), com respaldo no art. 40, § 8º, da 

Constituição Federal. 

Cabe salientar que o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração 

opostos foi publicado no dia 12/12/2019, portanto, estando a decisão com prazo 

aberto para interposição de recurso aos tribunais superiores, ou seja, embora 

vigente, a decisão ainda não transitou em julgado.  

Por fim, com o julgado em apreço, aventa-se a possibilidade de 

ajuizamento de demandas com o mesmo fundamento, a fim de obter aposentadoria 

especial com paridade e integralidade de proventos, nos mesmos termos 

supracitados.   

No entanto, convém destacar os riscos oriundos da propositura da ação, 

na medida em que se deve considerar a possibilidade de entendimentos diversos por 

outros julgadores.  

Nesse viés, estes são os riscos assumidos pelos sócios com a propositura 

da demanda: 

a) arcar com custas processuais para ingresso da demanda (montante 

calculado a partir do valor da causa); 

b) arcar com honorários de sucumbência, em caso de improcedência da 

demanda; 



 

 

c) reversão de medida liminar eventualmente concedida, inclusive, com 

a possibilidade de devolução de valores pagos durante a vigência da 

medida provisória.  

Florianópolis, 22 de janeiro de 2020. 
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