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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO N. 0007793-22.2014.815.2001
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: PBPREV – Paraíba Previdência
PROCURADORES: Renan Ramos Régis, Jovelino Carolino Delgado 
Neto e outros
APELADO: Aécio Germano de Oliveira
ADVOGADO: Ênio Silva Nascimento 
REMETENTE: Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

PRELIMINAR.  CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.

- A apelação cível traz argumentos suficientes para atacar os
fundamentos da sentença, o que demonstra a dialeticidade do
recurso e impõe a rejeição da preliminar suscitada pelo apelado
em suas contrarrazões.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE
APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ISONOMIA. UTILIZAÇÃO
PARA  CÁLCULO  DO  BENEFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO EXTINTA POR LEI  BEM ANTES  DA DATA DA
APOSENTADORIA.  INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E
DE DESRESPEITO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

-  A  Lei  Estadual  n°  6.565/1997  extinguiu  a  Gratificação  de
Isonomia requerida, a qual deixou de ser recebida pelo autor
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desde  janeiro  do  ano  de  2011,  ou  seja,  bem antes  da  sua
aposentadoria, que só ocorreu em setembro de 2013.

- O  promovente  não  recebia  a  gratificação  quando  da  sua
aposentadoria e, portanto, tal verba não pode ser utilizada para
o cálculo dos proventos da aposentadoria, sob pena de afronta
ao disposto no art. 40, § 2°, da Constituição Federal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a
preliminar suscitada pelo apelado e, no mérito, dar provimento à
apelação e ao reexame necessário.

Trata-se de apelação cível interposta pela PBPREV – PARAÍBA
PREVIDÊNCIA contra sentença (f. 82/84) proferida pelo Juízo da 3ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de
revisão de aposentadoria  ajuizada por AÉCIO GERMANO DE OLIVEIRA,
julgou procedente o pedido inicial.

Os presentes autos também chegaram a esta Corte por força
do reexame necessário.

Narra  a  petição  inicial  que  o  promovente  é  funcionário
público  estadual  aposentado e  que,  na  atividade,  ocupou  o  cargo  de
Engenheiro, com lotação na SUDEMA. Relatou que em 2013 aposentou-se
voluntariamente,  por  tempo  de  contribuição,  no  entanto,  a  vantagem
denominada GRATIFICAÇÃO ISONÔMICA,  que ele  recebia  na atividade,
não foi considerada na base de cálculo da sua aposentadoria. Com isso,
requereu a implantação da “Gratificação Isonômica” no seu contracheque,
bem como o pagamento dos valores retroativos (f. 02/15).

A PBPREV contestou (f. 69/75), defendendo a tese de que o
promovente  recebeu  dita  gratificação  somente  até  janeiro  de  2011  e,
portanto,  ela  não  poderia  fazer  parte  do  valor  da  aposentadoria,  nos
termos do art. 40, § 2°, da Constituição Federal, que prevê o último valor
da remuneração para cálculo da aposentadoria. Além disso, sustentou que
a gratificação requerida é de natureza  propter laborem e, por isso, não
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integra a remuneração do servidor, nem se incorpora à aposentadoria. Ao
final, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Na sentença o Magistrado entendeu que, segundo o art. 4° da
Lei  Estadual  n°  5.781/93,  a  Gratificação  Isonômica  se  incorpora  aos
proventos da aposentadoria e que a PBPREV não se desincumbiu do seu
ônus de demonstrar a revogação da vantagem concedida ou a natureza
propter laborem da referida gratificação. Com base nesses fundamentos,
julgou procedente o pedido, determinando que a PBPREV incorporasse a
gratificação isonômica aos proventos do autor, obedecendo os valores e
forma de cálculo utilizadas até a indevida supressão, tudo como forma de
respeitar o direito adquirido.

Condenou, ainda, ao ressarcimento da verba mencionada e não
quitada desde a data do requerimento da aposentadoria, atualizada desde
a data em que se daria o efetivo pagamento e acrescida de juros de 0,5%
(meio  por  cento)  ao  mês  a  partir  da  citação  válida,  respeitando  a
prescrição quinquenal.

No  recurso  apelatório (f.  87/91)  a  PBPREV  alega  que  o
autor  não  teria  direito  à  implantação  e  à  utilização  da  gratificação
isonômica no cálculo da aposentadoria,  por força do art.  2º da Lei  n°
6.568/97,  que  extinguiu  a  gratificação  requerida.  Requer,  ao  final,  a
reforma da sentença com a improcedência do pleito inaugural.

Contrarrazões às f. 97/107, suscitando a preliminar de ofensa
ao  princípio  da  dialeticidade  e,  no  mérito,  o  direito  adquirido  e  a
impossibilidade de redução dos subsídios do recorrido. Pugna, assim, pelo
não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Parecer ministerial sem manifestação de mérito (f. 111).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                                 Relator

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O autor/recorrido, Aécio Germano de Oliveira, pugna pelo não
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conhecimento da apelação, em virtude de suposta violação ao princípio da
dialeticidade, vício alegado em sede de contrarrazões.

No entanto, verifico que a apelação traz argumentos suficientes
para atacar os fundamentos da sentença, o que demonstra a dialeticidade
do recurso.

Com efeito, a PBPREV apresenta na sua apelação a tese de que
a gratificação  discutida  já  foi  extinta,  contrariando  o  entendimento  do
julgador que asseverou: “Assim, não se desincumbiu o promovido do ônus
de demonstrar a revogação da vantagem concedida.” (f. 83v).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL

O autor alegou que a “gratificação isonômica” lhe foi garantida
pela  Lei  Estadual  n°  5.781/1993,  a  qual,  inclusive,  a  estendeu  aos
proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art.  2°  -  É  devida  gratificação  de  isonomia  nas  formas  e  valores
discriminados nos Anexos.
(...)
Art.  4°  -  O  disposto  nesta  Lei  estende-se  aos  proventos  de
aposentadoria e pensões de conformidade com os §§ 3° e 4° do art.
34 da Constituição do Estado, e na Lei Complementar n° 39, de 26 de
dezembro de 1985.

O Magistrado de primeiro grau, fundado nessa lei, determinou
que a PBPREV implantasse a “gratificação isonômica” nos proventos de
aposentadoria do autor, bem como pagasse o retroativo.

Ocorre  que  a  Lei  Estadual  n°  6.565/1997  extinguiu  a
gratificação de  isonomia  ao  passo  que determinou sua absorção  pelos
vencimentos básicos dos servidores, conforme redação a seguir transcrita:

Art. 2° - A Gratificação de Isonomia, estabelecida pela Lei n°
5.781, de 13 de agosto de 1993, extinta na forma desta Lei, é
absorvida  pelos  vencimentos  básicos  de  cada  uma das  categorias
funcionais que integram os Grupos Ocupacionais Atividades de Nível
Superior,  Código ANS-900,  Serviços  de Saúde,  Código SSA-1200 e
Divulgação e Promoção DPS-1600.
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Portanto, a gratificação requerida não pode ser implantada, vez
que já havia sido extinta bem antes da aposentadoria do autor.

Além disso, o próprio autor reconhece que deixou de receber a
“gratificação de isonomia” desde janeiro de 2011 e se aposentou somente
em setembro de 2013.

Ora, se o promovente não recebia a gratificação quando da sua
aposentadoria, resta evidenciado que tal verba não pode ser utilizada para
o cálculo dos proventos da aposentadoria.

Acerca desse ponto, cabível transcrever o texto do art. 40, § 2°,
da Constituição Federal, in verbis:

Art.  40.  Aos servidores  titulares  de cargos efetivos  da União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas
autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de  previdência  de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo.
(...)
§  2º  -  Os  proventos  de  aposentadoria  e  as  pensões,  por
ocasião  de  sua  concessão,  não  poderão  exceder  a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão.

Outrossim, partindo da premissa de que a verba não fazia parte
da remuneração do autor no momento da sua aposentadoria, impossível
acolher a tese autoral de que houve redução de salário. Ademais, a Lei
Estadual n° 6.565/1997 determinou que a gratificação de isonomia fosse
absorvida pelos vencimentos básico.

Do mesmo modo, ao contrário do alegado pelo autor, ele não
tinha  direito  adquirido  à  gratificação,  tanto  é  assim  que  tal  verba  foi
extinta  pela  Lei  Estadual  n°  6.565/1997,  conforme  mencionado,  antes
mesmo da sua aposentadoria.

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  suscitada  pelo
apelado e, no mérito, dou provimento à apelação e ao reexame
necessário para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido inicial.
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Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o
disposto no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA)  e o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS EDUARDO
LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                              Relator


