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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0101213-52.2012.8.15.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  representada  por  seu
Procurador Jovelino Carolino Delgado Neto 

Apelada: Zelio Lima de Brito – Adv.: Enio Silva Nascimento (OAB-PB nº
11.946)

Remetente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital

EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL  APOSENTADO.  PEDIDO  DE
REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.
INCORPORAÇÃO  DE  BENEFÍCIOS
DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM
COMISSÃO.  APLICAÇÃO  DA  REGRA  DE
TRANSIÇÃO  INSCULPIDA  NA  LEI
COMPLEMENTAR N. 58/2003. COMPROVAÇÃO
DO  IMPLEMENTO  DO  LAPSO  TEMPORAL
EXIGIDO.  DIREITO  À  INCORPORAÇÃO.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DA
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PLEITO  JÁ
REALIZADO  PELO  JUÍZO  A  QUO.  FALTA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  RECURSOS
DESPROVIDOS. 
- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no
sentido  de que “O servidor  público  estadual
tem direito a incorporar a seus vencimentos,
podendo levar à aposentadoria, a gratificação
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pelo  exercício  ininterrupto  do  cargo  em
comissão ou função gratificada, se preenchido
o  período  aquisitivo  antes  do  atual  Estatuto
dos Servidores da Paraíba, exatamente como
no  caso  em  tela.”  (Acórdão  do  Processo  n.
00461256320118152001,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator:  Des.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, j. em 13- 10-
2016).
-  Considerando que não houve sucumbência
recíproca,  não  merece  conhecimento  o
capítulo recursal que objetiva aplicar o art. 86,
caput, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade,  em negar
provimento ao apelo e à remessa.

Relatório

Trata-se de Apelação Cível e de Reexame Necessário da
sentença (f. 92/96) do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, proferida nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria
com pedido liminar, ajuizada por  Zelio Lima de Brito contra a PBPREV -
Paraíba Previdência.  

A sentença combatida tem a seguinte ementa: 

AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS  INTEGRAIS.  “COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL”  E  “GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO”.
EXCLUSÃO  DO  CÁLCULO  DA  APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO PREVISTA NO
ART.  191  DA  LC  50/03.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DO PEDIDO. 
Na  linha  da  jurisprudência  deste  Tribunal  de
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Justiça,  o  novo  estatuto  dos  servidores  públicos
civis do Estado da Paraíba, permite a incorporação
de vantagens ao vencimento do cargo efetivo dos
servidores que contem com mais de quatro anos
ininterruptos de exercício de cargo em comissão
na data da sua entrada em vigor, ocorrida em 30
de  dezembro  de  2003.”  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  nº
99920120002905001, 3ª CÂMARA CÍVEL, Relator
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  j.  em  03-10-
2012). 

Na  parte  dispositiva,  o  provimento  hostilizado
consignou o seguinte: 

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  DO  AUTOR,  para  determinar  que  a
PBPREV  proceda  à  revisão  do  benefício  de
aposentadoria  voluntária  por  tempo  de
contribuição, de acordo com o disposto nos arts.
40, §1º, III da CF c/c art. 1º da Lei 10.887/04,
com base  no  valor  correspondente  a  ambas  as
remunerações  que  recebia  na  época  do  pedido,
incluída,  deste  modo,  para  efeito  de  cálculo,  a
remuneração percebida junto à PBTUR, como base
adicional de contribuição para a PBPREV, qua seja,
a gratificação de função”.

A  PBPREV  interpôs  apelação  (fls.  98/104),  aduzindo,
em síntese,  que  a  incorporação  de  benefício  previdenciário  violaria  os
princípios  da  contributividade  e  solidariedade,  que  informam o  regime
previdenciário, acarretando-lhe desequilíbrio financeiro e atuarial. Por fim,
invocou o disposto no art. 21 do CPC/1973, argumentando que, sendo o
pedido julgado parcialmente procedente, o caso seria de reconhecimento
da sucumbência recíproca. 

Contrarrazões  pela  manutenção  da  sentença  (fls.
106/112). 
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Os autos também desaguaram nesta Corte de Justiça
por força do reexame necessário. 

Parecer  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fls.
118/119). 

É o relatório 

V O T O

Conforme se extrai dos autos, a sentença determinou
que a PBPREV realizasse a revisão de aposentadoria do apelado para que
fosse  incluído  nos  respectivos  proventos  a  gratificação  de  cargo  em
comissão que exercia junto à PBTUR – Empresa Paraibana de Turismo S/A.

Ao  sentenciar  o  feito,  a  magistrada  a  quo assim
determinou: 

“No mérito,  o cerne da questão se encontra em
determinar  se  é  possível  a  incorporação  das
vantagens  recebidas  pela  autora  durante  sua
atividade,  qual  seja,  a  verba  de  gratificação  de
função. 
Compulsando  a  documentação  acostada  aos
autos,  constata-se  que  o  autor  percebeu  a
gratificação de função por longo período. No caso
concreto,  o  autor  faz  jus  à  incorporação  da
mencionada verba. Isto porque, não obstante a Lei
Complementar  58/03  vede  a  incorporação  de
quaisquer vantagens em favor do funcionário, este
mesmo diploma legal autoriza a incorporação de
verbas  relativas  a  cargo  comissionado,  função
gratificada ou de assessoria especial, ao servidor
que tenha  percebido  tais  vantagens  por  período
superior  a  quatro  anos ininterruptos  na data  de
sua entrada em vigor” (fl. 93). 

É sabido que o servidor público estadual tem direito a
incorporar  ao  vencimento  do  seu  cargo  efetivo,  podendo  levar  à
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aposentadoria,  a  gratificação  pelo  exercício  ininterrupto  do  cargo  em
comissão ou função gratificada exercida, desde que preenchido o período
aquisitivo antes do atual Estatuto dos Servidores da Paraíba. 

Apesar  de  a  Lei  Complementar  n.  58/03  vedar  a
incorporação de quaisquer vantagens, fará jus ao benefício o servidor que,
até  30  de  dezembro  de  2003  (data  da  vigência  da  nova  lei),  tenha
ocupado, de forma contínua, cargo comissionado, função gratificada ou de
assessoria  especial,  por  período  superior  a  quatro  anos,  conforme
previsão contida no art. 191, in verbis: 

Art.  191.  Terão  direito  de  obter  o  benefício
previsto no art. 154, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, da
Lei Complementar nº 39, de dezembro de 1985,
extinto por esta Lei, apenas os servidores que,
na  data  da  entrada  em  vigor  desta  Lei,
contarem,  no  mínimo,  mais  de  04  (quatro)
anos ininterruptos de exercício de cargo em
comissão,  de  função  gratificada  ou  de
assessoria especial, sendo o acréscimo de ¼ do
valor da gratificação pelo exercício do cargo em
comissão, de função gratificada ou de assessoria
especial, contados do quinto ano até o oitavo ano,
desde que ininterruptos. 
§ 1º -  Com exceção da hipótese prevista no
caput, nenhum acréscimo ou incorporação de
vantagens  ao  vencimento  do  cargo  efetivo
será concedido a partir da entrada em vigor
desta Lei. 

Em casos como o presente,  eis  diversos precedentes
deste Sodalício, reconhecendo o cabimento da incorporação pleiteada: 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO
DE  APOSENTADORIA.  SERVIDORA  PÚBLICA
ESTADUAL.  PRETENSÃO  DE  INCORPORAÇÃO  DE
"COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL" E "GRATIFICAÇÃO
DE  FUNÇÃO".  REGRA  DE  TRANSIÇÃO  PREVISTA
NA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  58/2003.
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COMPROVAÇÃO  DO  LAPSO  TEMPORAL  EXIGIDO.
POSSIBILIDADE. CARGO OCUPADO POR MAIS DE
DEZ ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MENCIONADA
NORMA.  ALTERAÇÃO  DOS  CONSECTÁRIOS
LEGAIS.  MODIFICAÇÃO  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO,  EM  PARTE,  DO  REEXAME  EX-
OFFICIO E  DESPROVIMENTO DO APELO.  -  "Art.
191  -  Terão  direito  de  obter  o  benefício
previsto no art. 154, §§ 1°, 20 , 3°, 4°, 5° e
6°,  da  Lei  Complementar  n°.  39,  de  26  de
dezembro  de  1985,  extinto  por  esta  Lei,
apenas os servidores que, na data da entrada
em  vigor  desta  Lei,  contarem,  no  mínimo,
mais  de  04  (quatro)  anos  ininterruptos  de
exercício  de cargo em comissão,  de  função
gratificada ou de assessoria especial, sendo o
acréscimo  de  1/4  do  valor  da  gratificação
pelo  exercício  do  cargo  em  comissão,  de
função gratificada ou de assessoria especial,
contados  do  quinto  ano  até  o  oitavo  ano,
desde  que  ininterruptos.  (...)  (Lei
Complementar  Estadual  nº  58/2003).  -  O
servidor  público  estadual  tem  direito  a
incorporar  aos  seus  vencimentos,  podendo
levar  à  aposentadoria,  a  gratificação  pelo
exercício ininterrupto do cargo em comissão
ou  função  gratificada,  se  preenchido  o
período  aquisitivo  antes  do  atual  Estatuto
dos Servidores da Paraíba, exatamente como
no  caso  em  tela.   “Para  a  percepção  da

vantagem prevista no art. 191 da LC 58/03, pouco
importa  que  o  servidor  público  estadual  tenha
ocupado cargo comissionado no Poder  Executivo
ou  nos  demais  Poderes  do  Estado.  O  que  é
relevante é que o servidor efetivo tenha exercido,
de maneira contínua, cargo em comissão, antes do
advento do atual Estatuto, pelo prazo estabelecido
na lei.” (TJPB. Segunda Seção Especializada Cível.
MS nº 999.2012.000290-5/001. Rel. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos. J. Em 03/10/2012) (TJPB
-  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
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00509297420118152001,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ RICARDO
PORTO, j. em 01-11-2016). 

PRELIMINAR  EX  OFFICIO.  JULGAMENTO  ULTRA
PETITA.  SENTENÇA  QUE  CONCEDE  AO  AUTOR
ALÉM DO POSTULADO NA INICIAL. DEFERIMENTO
DO PAGAMENTO DAS VERBAS EM ATRASO DESDE
A  DATA  DA  APOSENTADORIA.  PLEITO  NÃO
FORMULADO. NULIDADE RECONHECIDA. DECOTE
DO  EXCESSO.  ADEQUAÇÃO  DO  DECISUM  AO
PEDIDO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. -
O  julgador  deve  analisar  todos  os  pedidos
formulados na inicial, devendo decidir a ação nos
exatos limites em que foi proposta, sendo vedado
julgar além do pedido (ultra petita), aquém (citra
petita)  ou  fora  daquilo  que  foi  objeto  da  inicial
(extra  petita),  sob  pena  de  nulidade  do  ato
decisório.  REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA.  SERVIDORA  PÚBLICA
ESTADUAL.  PEDIDO  DE  INCORPORAÇÃO  DO
VALOR  PERCEBIDO  A  TÍTULO  DE
-COMPLEMENTAÇÃO REMUNERAÇÃO-. APLICAÇÃO
DA  REGRA  DE  TRANSIÇÃO  PREVISTA  NA  LEI
COMPLEMENTAR Nº 58/2003. COMPROVAÇÃO DO
IMPLEMENTO  DO  LAPSO  TEMPORAL  EXIGIDO.
CARGO  EXERCIDO  POR  MAIS  DE  VINTE  ANOS
QUANDO  DA  VIGÊNCIA  DA  REFERIDA  NORMA.
DIREITO  À  INCORPORAÇÃO.  JURISPRUDENCIA
DOMINANTE  DESTA  CORTE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM
O  DISPOSTO  NO  ART.  20,  §  3º,  DO  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA
E  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  APELO.  1.
Consoante previsão contida no art. 191 da Lei
Complementar  nº  58/2003,  o  servidor  que,
na  data  da  entrada  em  vigor  do  atual
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Estaduais
da Paraíba, contar com, o mínimo, mais de 04
(quatro)  anos ininterruptos de exercício  de
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cargo em comissão, de função gratificada ou
de  assessoria  especial,  terá  o  direito  a
incorporar  aos  seus  vencimentos,  e,  por
consequência,  aos  seus  proventos,  o  valor
percebido  em  razão  do  referido  cargo  ou
função.  2.  “Para  a  percepção  da  vantagem
prevista  no  art.  191  da  LC  58/03,  pouco
importa  que  o  servidor  público  estadual
tenha ocupado cargo comissionado no Poder
Executivo ou nos demais Poderes do Estado.
O que é relevante é que o servidor  efetivo
tenha exercido,  de maneira contínua,  cargo
em  comissão,  antes  do  advento  do  atual
Estatuto,  pelo  p  azo  estabelecido  na  lei.”
(TJPB  –  Mandado  de  Segurança  nº
999.2012.000290-5/001.  Relator:  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos. Julgado em 03/10/2012).
(TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00446922420118152001,  Relatora:  Desª  MARIA
DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, j. em 17-06-
2015) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. REVISÃO
DE  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO
REJEITADA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO ART. 3º,
DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  47/2005.
PRETENSÃO  DE  INCORPORAÇÃO  DE
"COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL" E "GRATIFICAÇÃO
DE  FUNÇÃO".  REGRA  DE  TRANSIÇÃO
PREVISTA  NA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
58/2003.  COMPROVAÇÃO  DO  LAPSO
TEMPORAL.  POSSIBILIDADE.  CARGO
OCUPADO POR MAIS DE DEZ ANOS ANTES DA
VIGÊNCIA  DA  MENCIONADA  NORMA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.  -  "Art.  191  -  Terão  direito  de
obter o benefício previsto no art. 154, §§ 1°, 20 ,
3°, 4°, 5° e 6°, da Lei Complementar n°. 39, de
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26 de  dezembro  de  1985,  extinto  por  esta  Lei,
apenas os servidores que, na data da entrada em
vigor desta Lei, contarem, no mínimo, mais de 04
(quatro) anos ininterruptos de exercício de cargo
em  comissão,  de  função  gratificada  ou  de
assessoria especial, sendo o acréscimo de 1/4 do
valor da gratificação pelo exercício do cargo em
comissão, de função gratificada ou de assessoria
especial, contados do quinto ano até o oitavo ano,
desde  que  ininterruptos.(...)  (Lei  Complementar
Estadual  nº  58/2003).  -  O  servidor  público
estadual  tem  direito  a  incorporar  a  seus
vencimentos, podendo levar à aposentadoria,
a gratificação pelo exercício ininterrupto do
cargo em comissão ou função gratificada, se
preenchido  o  período  aquisitivo  antes  do
atual  Estatuto  dos  Servidores  da  Paraíba,
exatamente  como  no  caso  em tela.  (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00461256320118152001,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator:  Des.  SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  BENEVIDES,  j.  em  13-10-
2016). 

PROCESSUAL  CIVIL  -  Reexame  necessário  e
Apelação Cível- "Ação ordinária de revisão de
aposentadoria  voluntária  por  tempo  de
contribuição  -  Verba  de  "complementação
remuneração"  -  Procedência  dos  pedidos  -
Irresignação  -  Pretensão  de  incorporação  de
verbas  na  aposentadoria:  complementação  de
remuneração - Regra de transição prevista na LC
nº  58/2003  -  Comprovação  do  lapso  temporal
exigido - Possibilidade - Manutenção da decisão -
Desprovimento.  -  O servidor público estadual
tem  direito  a  incorporar  aos  seus
vencimentos, podendo levar à aposentadoria,
a gratificação pelo exercício ininterrupto do
cargo em comissão ou função gratificada, se
preenchido  o  período  aquisitivo  antes  do
atual  Estatuto  dos  Servidores  da  Paraíba,
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exatamente  como  no  caso  em tela.  (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00166208520158152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator:  Des.  ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS, j. em 28-07-2016). 

No caso, verifico que o autor ocupou, continuamente,
função  gratificada  na  PBTUR,  de  01/02/1979  a  01/06/2011  (f.  30),
aplicando-se a ele o benefício em exame (incorporação). 

Diante dessas considerações, entendo que a decisão de
primeiro  grau  não  merece  reparo  quanto  ao  ponto,  uma  vez  que  os
proventos  de  aposentadoria  do  apelado  devem  ser  revisados  para
considerar as verbas que ele teria direito de levar à inatividade. 

Quanto aos ônus sucumbenciais,  a PBPREV sustentou
que o proferimento de sentença que concede parcialmente a pretensão
autoral enseja a existência de sucumbência parcial, devendo as despesas
ser distribuídas de maneira proporcional entre as partes (fls. 103/104). 

Defendeu,  portanto,  a  aplicação  do  art.  86  do  NCPC
(correspondente ao art. 21, parágrafo único, do CPC/1973), cuja redação
estabelece  que:  “Art.  86.  Se cada litigante  for,  em parte,  vencedor  e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 

Ocorre, porém, que,  lendo-se a sentença, observa-se
que  não  houve o  reconhecimento  da  sucumbência  recíproca,  tal  como
expõe  o  seguinte  trecho:  Tendo  em  vista  que  a  sentença  é  ilíquida,
condeno o vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais
terão os seus percentuais arbitrados em fase de liquidação do julgado,
tudo nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC (fl. 96). 

Esse tópico, portanto, não merece conhecimento. 

No  mesmo  tom  é  o  entendimento  jurisprudencial.
Vejamos: 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
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RECURSO  ESPECIAL.  SUCUMBÊNCIA
INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
Se  o  agravante  sagra-se  vitorioso  com
relação  ao  mérito  da  demanda,  não  se
observa o binômio utilidade-necessidade que
permita a interposição de Agravo Regimental
para  que  se  declare  a  ausência  de
pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
visto que inexiste sucumbência na espécie, o
que  importa  na  ausência  de  interesse
recursal.  2.  Agravo  regimental  não  conhecido.
(STJ - AgRg no REsp: 1184335 RS 2010/0039983-
6,  Relator:  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  Data  de
Julgamento: 07/04/2015, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 16/04/2015). 

Isso posto,  NEGO PROVIMENTO à  APELAÇÃO e ao
REEXAME NECESSÁRIO, mantendo incólume a sentença hostilizada. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
01

                                                                                        


