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INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA  INCLUSÃO
INTEGRAL DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS
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DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DO ART. 40, §3º, DA CF E DO ART. 1º, DA
LEI  Nº.  10.887/04.  REPERCUSSÃO  PECUNIÁRIA  NO  VALOR  DA
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PROVIMENTO DO APELO.

1. Ao servidor que exerceu cargo em comissão ou função gratificada, ao longo de
oito  anos,  era  assegurado  o  direito  de  ser  acrescido  o  valor  da  remuneração
comissionada ou da gratificação respectiva ao vencimento do seu cargo efetivo,
acréscimo esse que ocorreria de forma gradual, na proporção de um quarto, a partir
do quinto ano,  até  chegar  a  integralidade do benefício.  Inteligência do art.  154,
caput e §1º, da Lei Complementar Estadual nº. 39/85.

2. Ainda que a Lei Complementar Estadual nº. 58/03, que dispõe sobre o Regime
Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  da  Paraíba,  haja  revogado  a
benesse disposta no art. 154, caput e §1º, da Lei Complementar Estadual nº. 39/85,
o servidor que já estava exercendo pelo quinto ano as funções relativas a cargo em
comissão ou a função gratificada faz  jus ao acréscimo de um quarto do valor das
suas gratificações ao vencimento do seu cargo efetivo, ante a impossibilidade de a
lei prejudicar o direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição



Federal.

3.  Caso  o  servidor  não  disponha  de  oito  anos  integrais  no  exercício  de  cargo
comissionado ou função gratificada, completados antes da data do início da vigência
da Lei Complementar Estadual nº. 58/03, de modo a lhe ser assegurado o direito de
incorporar a totalidade dos valores das gratificações percebidas, deve ser respeitada
a graduação prevista na Lei Complementar Estadual nº. 39/85, sendo irrelevante,
para fins de composição da base de cálculo dos seus proventos, eventuais deduções
previdenciárias superiores às devidas.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação interposta nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria, autuada sob o
n.º  0007291-20.2013.8.15.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  a  PBPREV  –
Paraíba Previdência e o como Apelado Otto Hofmann.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e dar-lhe parcial
provimento. 

VOTO.

A PBPREV – Paraíba Previdência interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª. Vara da Fazenda Pública  da Comarca desta Capital, f.
127/132, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria proposta em seu desfavor
por  Otto Hofmann,  que julgou procedente o pedido,  condenando o Apelante  a
recalcular, a partir dos parâmetros dispostos nos art. 40, §3º, da CF, e 1º, da Lei nº.
10.887/04,  o  valor  dos  proventos  do  Apelado,  incluindo  na  base  de  cálculo  do
benefício  as  quantias  por  ele  percebidas,  ao  longo do tempo de serviço,  sob as
rubricas “complementação de remuneração” e “gratificação de função”, e a pagar a
consequente diferença pecuniária devida nos cinco anos anteriores à propositura da
Ação e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação,  ao  fundamento  de  que,  ante  a  natureza  jurídica  remuneratória,  as
referidas verbas sofreram incidência da contribuição previdenciária, razão pela qual
devem repercutir nos rendimentos pagos na aposentadoria.

Em suas  razões,  f.  134/141,  alegou  que  os  valores  recebidos  a  título  de
“complementação de remuneração” e “gratificação de função” não devem compor
integralmente a base de cálculo dos proventos percebidos pelo Apelado, posto que
constituem verbas  de natureza  propter  laborem,  percebidas  apenas  em razão do
exercício provisório de suas funções na Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
– CINEP, nos termos do art. 46, §1º, e 47 e do regramento transitório disposto no
art.  191,  §1º,  todos  da  Lei  Complementar  Estadual  nº.  58/2003,  pugnando pelo
provimento  do  Apelo  e  pela  reforma  da  Sentença,  a  fim de  que  o  pedido  seja
julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 142/147-v, o Apelado afirmou que os valores percebidos
ao longo do exercício das suas funções na CINEP constituíam ganhos habituais e
deles  foram  deduzidas  as  contribuições  previdenciárias,  razão  pela  qual  devem
integrar  a  base  de  cálculo  dos  seus  proventos,  requerendo  o  desprovimento  do
Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público, por  não  estarem



configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e o Apelante isento do recolhimento do preparo,
pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Verifica-se nos  autos  que o Apelado,  servidor  do Estado da  Paraíba,  foi
aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais a vinte e um anos, dez
meses e um dia de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, II, da CF, e 1º, da Lei nº.
10.887/04, conforme Portaria nº. 1.902-A, publicada no Diário Oficial do Estado do
dia 25 de agosto de 2011.

Nada  obstante  sua  lotação  originária  ser  na  Secretaria  Estadual  de
Desenvolvimento  Humano,  f.  33/50,  o  Apelado exerceu  as  funções  relativas  ao
cargo de Assessor Assistente Administrativo na Companhia de Desenvolvimento da
Paraíba – CINEP, desde 08 de novembro de 1999 até a data da sua aposentadoria,
percebendo,  em  decorrência  da  cessão  funcional,  valores  referentes  às  rubricas
“complementação  de  remuneração”  e  “gratificação  de  função”,  sobre  as  quais
incidiram contribuições previdenciárias, de acordo com o demonstrado nas Fichas
Financeiras de f. 52/54.

A Lei Complementar Estadual nº. 39/85 dispunha, em seu art. 154, caput e
§1º1, que ao servidor que exercer cargo em comissão ou função gratificada, ao longo
de oito  anos,  era  assegurado o direito  de  ser  acrescido  o valor  da remuneração
comissionada ou da gratificação respectiva ao vencimento do seu cargo efetivo,
acréscimo esse que ocorreria de forma gradual, na proporção de um quarto, a partir
do quinto ano, até chegar a integralidade do benefício.

Conquanto  a  citada  disposição  legal  haja  sido  revogada  pela  Lei
Complementar  Estadual  nº.  58/03,  que  dispõe  sobre  o  Regime  Jurídico  dos
Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba2, na data em que houve a publicação
do novo regramento, em 30 de dezembro de 2003, o Apelado já estava exercendo
pelo  quinto  ano suas  funções  na  Companhia  de  Desenvolvimento  da  Paraíba  –
CINEP, pelo que, ante a impossibilidade de a lei prejudicar o direito adquirido, nos
termos do art. 5º, XXXVI, da CF, faz jus ao acréscimo de um quarto do valor das
suas gratificações ao vencimento do seu cargo efetivo.

Incontroverso o direito  à adjeção de um quarto dos valores  percebidos  a
título de  “complementação de remuneração” e “gratificação de função”, as verbas
referidas  devem integrar  a  base  de  cálculo  dos  proventos  devidos  ao  Apelado,

1 Lei  Complementar  Estadual  nº.  39/85,  Art.  154.  O  funcionário  que  contar  oito  (08)  anos  de
exercício de cargo em comissão, como definido no artigo 11, de função gratificada, como previsto
no artigo 14, ou da assessoria especial prevista, no inciso IV do artigo 197, e no artigo 201, faz jus
acrescer  ao  vencimento  do  seu  cargo  efetivo  o  valor  da  gratificação  pelo  exercício  do  cargo
comissionado, da função gratificada ou da assessoria especial.
§1º. O acréscimo a que se refere este artigo poderá efetivar-se gradualmente, a partir do quinto ano,
à razão de um quarto (¼)  do valor  da gratificação  por este  quinto ano e a  cada  um dos anos
subsequentes, até o valor integral do benefício.

2 Lei Complementar Estadual nº. 58/03, Art. 196. Ficam revogadas Lei Complementar nº. 39, de 26 
de dezembro de 1985, e todas as demais disposições em contrário.



porquanto constituem remuneração para os fins previstos nos art. 40, §3º, da CF, e
1º, da Lei nº. 10.887/043.

A despeito do que restou decidido na Sentença, o Apelado não dispõe de oito
anos  integrais  no  exercício  de  cargo  comissionado  ou  função  gratificada,
completados antes da data do início da vigência da Lei Complementar Estadual nº.
58/03, de modo a lhe ser assegurado o direito de incorporar a totalidade dos valores
das  gratificações  percebidas,  motivo  pelo  qual  deve  ser  respeitada  a  graduação
prevista na legislação vigente à data em que ele iniciou o quinto ano de exercício
das  funções  concernentes  ao  cargo  de  Assessor  Assistente  Administrativo  na
Companhia  de  Desenvolvimento  da  Paraíba  –  CINEP,  qual  seja,  a  Lei
Complementar Estadual nº. 39/85, sendo irrelevante, para fins de composição da
base de cálculo dos seus proventos, eventuais deduções previdenciárias superiores
às devidas.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para
condenar o Apelante a recalcular, a partir dos parâmetros dispostos nos art.
40, §3º, da CF, e 1º, da Lei nº. 10.887/04, o valor dos proventos do Apelado,
incluindo  na  base  de  cálculo  do  benefício  um  quarto  das  quantias  por  ele
percebidas, ao longo do tempo de exercício das funções concernentes ao cargo
de Assessor Assistente Administrativo na  Companhia de Desenvolvimento da
Paraíba  –  CINEP,  sob  as  rubricas  “complementação  de  remuneração”  e
“gratificação de função”, e a pagar a consequente diferença pecuniária devida
nos cinco anos anteriores à propositura da Ação, mantendo a Sentença em seus
demais termos.

Ante  a  inversão  parcial  da  sucumbência,  condeno  o  Apelante  a  pagar
honorários ao Advogado do Apelado, em percentual a ser arbitrado sobre o valor da
condenação, pelo Juízo de Origem, após cumpridas as exigências dispostas nos §§
3º,  4º  e  5º,  do  art.  85,  do  CPC4,  e  ao  Apelado a  pagar  três  quartos  das  custas

3 CF, Art. 40 (…).
[…]
§  3º  Para  o  cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria,  por  ocasião  da  sua  concessão,  serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. […].

Lei nº.  10.887/04,  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 § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o

da Emenda Constitucional no 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. 

4 CPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. […]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito  econômico  obtido  acima  de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000  (vinte  mil)
salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40%C2%A73


processuais e honorários advocatícios ao Apelante no importe de 15% do valor da
condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser
aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III
- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a
condenação em honorários dar-se-á sobre o valor  atualizado da causa;  IV -  será considerado o
salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da
decisão de liquidação. 
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico
obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do  percentual  de  honorários  deve  observar  a  faixa  inicial  e,  naquilo  que  a  exceder,  a  faixa
subsequente, e assim sucessivamente.


