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EMENTA:  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.  COBRANÇA  DE
VALORES  RETROATIVOS.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
APOSENTADORIA  CONCEDIDA  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.  41/2003.  DIREITO  À  INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DE ABONO
DE PERMANÊNCIA. INCORPORAÇÃO. VERBAS A SEREM ACRESCIDAS
AOS  PROVENTOS.  PAGAMENTO  DOS  VALORES  RETROATIVOS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
DESPROVIMENTO.

1. Praticado o ato de concessão do benefício de aposentadoria antes da vigência da
Emenda Constitucional n. 41, a base de cálculo dos proventos deve corresponder à
integralidade  da remuneração percebida  no  cargo efetivo  ocupado pelo  servidor
antes de ser posto em inatividade. Inteligência do art. 40, §3º., da CF, vigente até 18
de dezembro de 2003.

2.  A Lei  Complementar  Estadual  n.  39/85 assegurava,  nos termos dos  art.  162,
parágrafo  único,  e  165,  a  incorporação,  para  fins  de  aposentadoria,  dos  valores
percebidos  a  título de adicional  por  tempo de serviço  e  de abono permanência,
havendo, quanto a este, a exigência de que, para tanto, o servidor beneficiado haja o
recebido por, no mínimo, um ano.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária n. 0040372-57.2013.8.15.2001, na Ação de Revisão de Aposentadoria e
de Cobrança em que figuram como partes Severino Eduardo de Vasconcelos e a
PBPREV – Paraíba Previdência.

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  Remessa
Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.

 O Juízo da 4ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital proferiu
Sentença, f. 71/80, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria e de Cobrança,
proposta  por  Severino  Eduardo  de  Vasconcelos em  desfavor  da  PBPREV  –
Paraíba Previdência, em que foi julgado procedente o pedido, declarando o direito
do Autor a perceber, integralmente, na inatividade, todos as verbas remuneratórias



por ele recebidas antes de aposentar-se, ordenando que a Autarquia Previdenciária
acresça aos seus proventos as quantias devidas a título de adicional por tempo de
serviço  e  ao  abono  de  permanência,  a  serem  adimplidas  nos  exatos  termos
assegurados  nos  art.  161  e  162,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  39/85,  cuja
quantificação dar-se-á na  fase  de  cumprimento  de  sentença,  e  pague os  valores
retroativos decorrentes, respeitado prazo prescricional quinquenal, ao fundamento
de que o regramento constitucional vigente em 06 de junho de 2003, data em que
houve a aposentaria,  assegurava aos servidores inativos o direito à integralidade
remuneratória, submetendo a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Intimadas, f. 81 e 96, as Partes não interpuseram recurso, f. 84 e 99.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  89/93,  opinou  pelo  desprovimento  da
Remessa  Necessária,  ao  argumento  de  que,  ante  o  direito  à  integralidade
remuneratória  na  inatividade,  os  valores  percebidos  pelo  Autor  antes  da
aposentadoria, a título de adicional por tempo de serviço e de abono permanência,
devem integrar os seus proventos.

É o Relatório.

A  Sentença  foi  submetida  ao  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório,  nos
termos  impostos  pelo  art.  496,  I,  do  CPC1,  pelo  que  conheço  da  Remessa
Necessária.

Verifica-se na Portaria n. 0449/2003/GSA, f. 66, publicada no Diário Oficial
do Estado, f. 64, que o Autor se aposentou voluntariamente em 06 de junho de 2003,
benefício esse cuja concessão pressupunha o atingimento de cinquenta e três anos de
idade, a permanência de cinco anos exercendo efetivamente o cargo em que se dava
a  aposentadoria  e  a  prestação  de  serviços  por,  no  mínimo,  trinta  e  cinco  anos,
aferidos até 16 de dezembro de 1998, de acordo com o regramento legal vigente à
época, previsto nos art. 8º., I, II, III, a, da EC n. 20/982, 34, III, a, da Constituição
Estadual3, 224, III, a, da Lei Complementar Estadual n. 39/854.

1 CPC, Art.  496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; […].

2 EC n. 20/1998, art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de
opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria
voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40,  § 3º, da Constituição Federal, àquele
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e
fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente: I - tiver
cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; II - tiver cinco
anos  de  efetivo  exercício  no  cargo  em  que  se  dará  a  aposentadoria;  III  -  contar  tempo  de
contribuição igual, no mínimo, à soma de: a)  trinta  e  cinco  anos,  se  homem,  e  trinta  anos,  se
mulher; […].

3 Constituição Estadual, Art. 34. O servidor será aposentado: […] III - voluntariamente: a)  aos  trinta
e cinco  anos  de  serviço, se  homem,  e  aos  trinta,  se  mulher, com proventos integrais; […]
(redação vigente anterior à Emenda Constitucional n. 18, de 09 de dezembro de 2003).

4 Lei  Complementar  Estadual  n.  39/85,  Art.  224.  O  funcionário  será  aposentado:  […]  III  –
voluntariamente: a) após trinta e cinco (35) anos de serviço, se do sexo masculino; […].



A Lei Complementar Estadual n. 39/85, então vigente, nos art. 143, 144 e
145 e 1615, assegurava ao servidor que dispunha de tempo de serviço equivalente ou
superior a trinta anos o percebimento de adicional remuneratório no importe de 17%
(dezessete por cento) do valor de sua retribuição, assim denominada a totalidade da
contraprestação pecuniária funcional, integrada pelos vencimentos do cargo ocupado
e das vantagens pessoais, que se subdividiam em adicionais, indenizações, auxílios e
gratificações.

O citado diploma legal também garantia, no art. 1626, o recebimento de um
adicional  pecuniário  denominado de abono de  permanência,  no  importe  de 20%
(vinte por cento),  ao servidor  que,  após haver completado o tempo exigido para
aposentar-se voluntariamente, permanecer no exercício das funções do cargo em que
foi investido.

Ao aposentar-se, o Autor dispunha de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, 43
(quarenta e três) anos e 1 (um) mês de tempo de serviço, e, dentre estes, 22 (vinte e
dois) anos e 10 (dez) meses no exercício do cargo de Comandante de Aeronave do
Quadro Especial, matrícula n. 72.491-2, lotado no Gabinete Militar, de modo que
sua retribuição era constituída pelo somatório dos seus vencimentos, do adicional
por tempo de serviço, do abono de permanência, equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor vencimental, e do adicional por tempo de serviço, que correspondia a 17%
(dezessete por cento) da soma das duas verbas anteriores, conforme se verifica nos
Contracheques de f. 70/71.

A Constituição Federal previa, no art. 40, §3º.7, conforme redação anterior à
Emenda Constitucional n.  41,  de 19 de dezembro de 2003, que os proventos de
aposentadoria,  por  ocasião de  sua  concessão,  deveriam equivaler  à  totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dava a aposentadoria.

5 Lei Complementar Estadual n. 39/85, Art. 143. Todo funcionário, em razão do vínculo mantido com
o sistema de Pessoal  Civil do Estado, tem direito a uma retribuição pecuniária,  na forma deste
Estatuto.

Art.  144.  Retribuição  é  o  conjunto  de  direitos  de  natureza  pecuniária  do  funcionário,
compreendendo o vencimento e vantagens.
[…]
Art.  146.  Além  do  vencimento,  definido  no  artigo  150,  o  funcionário  fará  jus às  seguintes
vantagens: I – adicionais; II – indenizações; III – auxílios; IV – gratificações.
[…]
Art. 161. O Adicional por tempo de serviço será pago, automaticamente, pelos sete quinquênios em
que se desdobra, à razão de cinco por cento (5%) pelo primeiro; sete por cento (7%) pelo segundo;
nove por cento (9%) pelo terceiro; onze por cento (11%) pelo quarto; treze por cento (13%) pelo
quinto; quinze por cento (15%) pelo sexto; e dezessete por cento (17%) pelo sétimo, incidentes
sobre a retribuição do beneficiário, não se admitindo a computação de qualquer deles na base de
cálculo dos subsequentes.

6 Lei Complementar Estadual n. 39/85, Art. 162. Abono de permanência é o acréscimo devido ao
funcionário que permanecer em exercício após completar o tempo para a aposentadoria voluntária,
correspondente a vinte por cento (20%) do vencimento, a ser pago a partir do dia imediatamente
posterior àquele em que o funcionário completar o tempo exigido.

7 CF, Art. 40. (…). […]
§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na
remuneração  do  servidor  no  cargo  efetivo  em que  se  der  a  aposentadoria  e,  na  forma  da  lei,
corresponderão à totalidade da remuneração […] (redação vigente anterior à Emenda Constitucional
n. 41, de 19 de dezembro de 2003).



A Lei Complementar Estadual n. 39/85 assegurava, nos termos dos art. 162,
parágrafo  único,  e  1658,  a  incorporação,  para  fins  de  aposentadoria,  dos  valores
percebidos  a  título  de  adicional  por  tempo  de  serviço  e  de  abono  permanência,
havendo, quanto a este, a exigência de que, para tanto, o servidor beneficiado haja o
recebido por, no mínimo, um ano.

Na lide em julgamento, considerando que o ato de concessão do benefício de
aposentadoria ao Autor foi praticado em 06 de junho de 2003, antes, portanto, da
vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, e que ele já percebia, na referida
data, os adicionais por tempo de serviço e de abono permanência, este último desde
que completou o requisito etário para aposentar-se voluntariamente, três anos antes,
os seus proventos devem corresponder à integralidade da remuneração percebida
antes  de  ser  posto  em  inatividade,  composta  pela  associação  dos  vencimentos
funcionais e das vantagens pessoais.

Conforme se verifica no Ofício/PBPREV/GPREV/N. 1992, de 31 de outubro
de  2005,  f.  68/69,  a  própria  Autarquia  Previdenciária  afirmou  que  os  valores
relativos aos adicionais por tempo de serviço e de abono permanência, a que faz jus
o Autor, não estavam sendo adimplidos nos proventos, entretanto, não há prova nos
autos  de  que  houve  a  revisão  do  benefício,  com  o  acréscimo  das  verbas
reconhecidamente devidas.

Incontroverso  o  direito  do  Autor  à  integralidade  remuneratória,  seus
proventos devem ser revisados, de modo a serem acrescidos os importes devidos a
título de adicional por tempo de serviço e abono permanência na base de cálculo do
benefício, com o consequente adimplemento dos valores retroativos, desde a data da
aposentadoria, respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado da propositura
desta Ação, nos termos ordenados na Sentença.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

8 Lei Complementar Estadual n. 39/85, Art. 162. (…).
Parágrafo único. O adicional previsto neste artigo será incorporado ao provento de aposentadoria, se
a permanência em exercício legal for igual ou superior a um (1) ano.

Art.  165. Observada a restrição do parágrafo único do art.  162, os adicionais de que trata esta
subseção são incorporáveis incondicionalmente ao provento de aposentadoria.


