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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
REVISÃO  DE  PROVENTOS.  APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO.  PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 
DE  DIALETICIDADE. RAZÕES  RECURSAIS 
DIDÁTICAS. REJEIÇÃO. 

- 1ª PRELIMINAR – Não há que se falar em ausência de 
dialeticidade se as razões recursais do apelo são bastante 
didáticas, impugnando os termos da sentença de forma 
clara e precisa. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA 
AÇÃO.  ANÁLISE  QUE  SE  CONFUNDE  COM  O 
MÉRITO. REJEIÇÃO.  
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- 2ª PRELIMINAR – Rejeita-se a preliminar de ausência 
de condições da ação, se os argumentos confundem-se 
com  o  mérito,  posto  que  como  ele  serão  analisados. 
REJEIÇÃO. 

RAZÕES RECURSAIS  QUE  ENFRENTAM,  TAMBÉM, 
MATÉRIA QUE FOI FAVORÁVEL AO RECORRENTE. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL  NÃO 
CONHECIMENTO EM PARTE. 

-  Não  se  conhece  de  parte  da  apelação  que  combate 
matéria que foi favorável na sentença.

SERVIDORA  APOSENTADA  QUE  PERCEBIDA 
“COMPLEMENTO  DE  VENCIMENTO”  JUNTO  À 
CEHAP.  NATUREZA  REMUNERATÓRIA. 
INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO QUE NÃO LEVOU EM 
CONSIDERAÇÃO A REFERIDA PARCELA. DIREITO À 
REVISÃO  E  AO  RECEBIMENTO  DAS  DIFERENÇAS 
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE  NA  ORIGEM. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELAÇÃO 
RECEBIDA EM PARTE E DESPROVIDA NA PARTE 
CONHECIDA.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA .  

- Considerando os descontos previdenciários efetuados 
sobre  a  parcela  remuneratória  denominada 
“Complementação de Venciment”, é certo que tal verba 
deve repercutir no valor do benefício previdenciário, sob 
pena  de  ofensa  ao  princípio  da  
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contributividade/retributividade.

V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A c o r d a  a  Terceira Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora,  por  votação 
unânime,  PRELIMINARES  REJEITADAS,  NÃO  SE  CONHECEU  DE 
PARTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO O 
APELO E À REMESSA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de REEXAME NECESSÁRIO E DE RECURSO 
DE APELAÇÃO, ambos em face da sentença de fls. 124/128 que, nos autos 
da AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA  ajuizada 
por TEREZINHA FERNANDES DA SILVA em face da PBPREV – PARAÍBA 
PREVIDÊNCIA, julgou procedente em parte os pedidos da inicial para  a) 
condenar  a  parte  promovida  à  onrigação  de  revisar  a  aposentadoria  da 
promovente,  para  que  seja  levada  em  consideração  a  média  aritmética 
simples  das  maiores  remunerações,  correspondentes  a   80% (oitenta  por 
cento) de todo o período contributivo,  incluída,  para efeito de cálculo,  a 
remuenração  percebida  a   título  de  “Complementação  de  Vencimentos”, 
junto  à  CEHAP;  b)  condenar  a  parte  promovida  ao  pagamento  das 
diferenças de valores referentes ao período compreendido entre outubro de 
2009 (data da aposentadoria)  até a efetiva implantação em contracheque, 
devendo-se observar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 no que tange à atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

TEREZINHA FERNANDES  DA SILVA ingressou  com 
AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA , alegando que a  PBPREV, ao 
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realizar o cálculo da aposentadoria, não incluiu a remuneração referente às 
folhas de pagamento da Companhia Estadual de Habitação – CEHAP.

Pugna para que seja restabelecido o valor real dos seus 
vencimentos,  referentes  à  “Gratificação  de  Atividade  Especial”  e 
“Complementação de Vencimentos”, em conformidade com o art. 40, §1º, 
III, “b”, da CF c/c a Lei nº. 10.887/2004.

Na  sentença  guerreada,  o  magistrado  julgou 
improcedente  a  pretensão  quanto  à  GAE  -   Gratificação  de  Atividade 
Especial, ante a sua natureza propter laborem, e procedente quanto à  revisão 
referente  aos  descontos  previdenciários  ocorrido  nos  contracheques  da 
autora junto à CEHAP. (fls. 124/128).

Em suas razões recursais, fls. 130/141, a PBPREV suscita 
preliminar  de  falta  de  condições  da  ação,  sob  o  argumento  de  que  as 
quantias perseguidas a título de supressão de proventos não compõem a 
remuneração  do  servidor  para  fins  de  cálculo  da  integralidade  de  seu 
benefício, não sendo, inclusive, incorporáveis.

No mérito, dia que a GAE -  Gratificação de Atividade 
Especial,  tem natureza  propter  laborem, não podendo ser  incorporada aos 
proventos da aposentadoria.

Ainda,  no  que  se  refere  à  incorporação  da 
“complementação  salarial”,  destaca  que  foi  parcela  não  computada  nos 
proventos da autora, uma vez que diz respeito a uma gratificação paga pela 
CEHAP, pelo fato de a autora ter sido cedida àquele órgão, onde laborou 
provisoriamente,  portanto,  é  verba  que  também  tem  natureza  propter  
laborem, não constituindo remuneração de cargo efetivo.  

Contrarrazões  ao  recurso  às  fls.  143/151,  suscitando 
preliminar  de  ausência  de  dialeticidade  e,  no  mérito,  defende  o 
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desprovimento.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito,  fls. 
172/173.

É o relatório.

V O T O 

Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.

DA  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE 
DIALETICIDADE

Tem-se  das  razões  recursais  que  o  apelo  é  bastante 
dialético, impugnando os termos da sentença de forma clara e precisa.

Não  obstante  a  PBPREV  não  ter  interesse  recursal 
quanto a matéria atinente à GAE, uma vez que a sentença lhe foi favorável 
neste aspecto, tenho que os demais argumentos da apelação são dialéticos.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÕES DA 
AÇÃO

A  preliminar  de  falta  de  condições  da  ação,  sob  o 
argumento  de  que  as  quantias  perseguidas  a  título  de  supressão  de 
proventos não compõem a remuneração do servidor para fins de cálculo da 
integralidade  de  seu  benefício,  não  sendo,  inclusive,  incorporáveis, 
confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Rejeito a preliminar.

_____________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0029477-08.2011.815.2001 5



MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da possibilidade de 
revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a devida inclusão 
da verba complementação de remuneração.

No  caso  dos  autos,  laborou  em  acerto  o  magistrado 
singular,  ao  julgar  procedente  a  demanda,  uma vez  que sobre  a  parcela 
intitulada  “complementação  de  vencimento”  havia  incidência  de 
contribuições previdenciárias, o que afasta a sua natureza propter laborem.

Com  efeito,  se  quando  da  sua  contribuição  para 
implementação de seu benefício, havia recolhimento sobre a base de cálculo 
referida,  quando  de  sua  aposentação  deverá  ser  observado  o  benefício 
correspondente à sua contribuição. Não pode agora, quando da fruição do 
benefício, ver ceifada o seu direito e obrigada a perceber um valor inferior 
do qual contribuiu. Incidindo legitimamente a contribuição previdenciária, 
quando da aposentadoria não lhe pode ser negada o benefício, sob pena de 
enriquecimento ilícito da administração.

Considerando  os  descontos  previdenciários  efetuados 
sobre  a  parcela  remuneratória  denominada  “Complementação  de 
Vencimento – CEHAP”, (fls. 47/73) é certo que tal verba deve repercutir no 
valor  do  benefício  previdenciário,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da  
contributividade/retributividade, exatamente como observado na sentença.

Cumpre  destacar  que  a  dita  gratificação  tinha  caráter 
permanente,  integrando a remuneração habitual  da servidora,  não sendo 
pertinente a alegação da apelante no sentido de que a aludida gratificação 
seria irregular, não servindo tal assertiva para afastar o dever de calcular o 
benefício considerando os descontos efetuados.
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Conforme dito pelo magistrado “ao passar a integrar os 
quadros  de  pessoal  da  CEHAP,  quando  do  recebimento  da  referida 
remuneração, a promovente sempre pagou a contribuição previdenciária da 
PBPREV,  mediante  desconto  em folha.  Assim,  tanto  às  remunerações  da 
Secretaria de Desenvolvimento Humano como às da CEHAP serviram de 
base para as contribuições, consoante ficha financeira nos autos”.

Quando da aposentadoria,  a  PBPREV considerou como 
cálculo dos proventos apenas a remuneração recebida pela autora junto ao 
Poder  Executivo,  deixando  de  observar  o  disposto  no  art.  1º,  da  Lei  nº. 
10.887/2004, e desprezando as contribuições que fizera junto à CEHAP.

“Art. 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria dos 
servidores  titulares  de  cargo  efetivo  de  qualquer  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações, 
previsto no § 3  o   do art. 40 da Constituição Federa  l e no 
art.  2  o   da  Emenda  Constitucional  n  o   41,  de  19  de   
dezembro de 2003, será considerada a média aritmética 
simples  das  maiores  remunerações,  utilizadas  como 
base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 
80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início 
da contribuição, se posterior àquela competência.”.

Com essas considerações, ao tempo em que rejeito das 
preliminares,  CONHEÇO  EM  PARTE  DA  APELAÇÃO  CÍVEL,  para 
NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA E NEGO PROVIMENTO 
À REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.
Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
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Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida – relator, Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das 
Graças Morais Guedes, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo.  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  Convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques 
da Nóbrega, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de setembro de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
    Juiz Convocado
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