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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001116-63.2011.815.0551.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Remígio.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Rosa de Lima Pereira. 
ADVOGADO: Rosendo de Lima Sousa (OAB/PB n.º 5266). 
APELADO: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Remígio – IPSER.
ADVOGADO: Mabel Nunes Rocha e Geannine de Lima Vitório Ferreira (OAB/PB n.º 18.450).
 
EMENTA:  APELAÇÃO. REVISÃO  DE  PROVENTOS.  ADICIONAL  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO  DE  SERVIDOR  MUNICIPAL.  PEDIDO  DE
INCORPORAÇÃO  NOS  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA REMUNERATÓRIA PERMANENTE.
INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  DURANTE  A
ATIVIDADE. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DO ÚLTIMO VALOR NOMINAL
ABSOLUTO  PERCEBIDO  NA ATIVIDADE.  NÃO  APLICAÇÃO  DA MÉDIA
ARITMÉTICA  PRECEITUADA  PELO  ART.  1°  DA  LEI  FEDERAL  N.°
10.887/2004 PARA OS CASOS DE PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES
DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ firmou o entendimento de que a aposentadoria concedida ao servidor com
proventos integrais confere-lhe o direito de perceber a soma dos valores nominais de
todas as rubricas remuneratórias permanentes assinaladas no último contracheque da
ativa,  sem aplicação  da  média  aritmética  prevista  no  art.  1°  da  Lei  Federal  n.°
10.887/2004.

2. Apelo desprovido. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
tombada sob o n.º 0001116-63.2011.815.0551, em que figuram como Apelante Rosa
de Lima Pereira e Apelado o Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Remígio – IPSER.

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 negar provimento.

VOTO.

Rosa de Lima Pereira interpôs  Apelação  contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Remígio,  f.  190/192,  nos autos da Ação de
Cobrança por ela intentada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Remígio – IPSER, que julgou improcedente o pedido de inclusão do
adicional  por  tempo  de  serviço  recebido  na  ativa  em  seus  proventos  de
aposentadoria,  ao fundamento  de  que  não restou  comprovado a  existência  de  lei



municipal autorizadora do pagamento de tal parcela na inatividade, condenando-a ao
pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual
de  10% sobre o valor  atribuído à  causa,  suspensa sua execução por  se  tratar  de
beneficiária da Justiça Gratuita. 

Em suas  razões  recursais,  f.  196/203,  a  Apelante  alegou  que  o  IPSER lhe
concedeu aposentadoria com proventos integrais e que essa modalidade abrange o
adicional  por  tempo  de  serviço  percebido  durante  a  atividade,  ante  sua  natureza
remuneratória, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que a Sentença seja
reforma e o pedido julgado procedente para que lhe seja concedido o adicional no
percentual de 27% desde a data da concessão da sua aposentadoria. 

Sem contrarrazões, consoante a Certidão de f. 213.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  219/222,  sem pronunciamento
sobre o mérito, por entender não haver interesse que justificasse sua intervenção.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  dispensada  de  preparo  por  ser  a  Recorrente
beneficiária da gratuidade judiciária, f. 192, pelo que conheço do Recurso.

Narram  os  autos,  que  a  Apelante  era  servidora  pública  do  Município  de
Remígio submetida ao regime estatutário e se aposentou em 12 de março de 2009, f.
15,  obtendo  proventos  integrais  do  IPSER,  gerenciador  do  Regime  Próprio  de
Previdência daquele Município. 

O  STJ,  em  diversas  oportunidades,  afirmou  a  natureza  remuneratória  e
permanente do adicional debatido, consoante se ilustra a seguir:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ATIVO  OU  INATIVO.  TETO
REMUNERATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N.º  41/2003.  ART.  37,
INCISO  XI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AUTO-APLICABILIDADE.
VANTAGENS  PESSOAIS  INCLUSÃO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DO  DIREITO  ADQUIRIDO  E  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS. PRECEDENTES.   EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES.
[…] 3. O adicional por tempo de serviço deve ser incluído no cômputo do cálculo do
teto  remuneratório,  porquanto  não  é  de  ser  considerado  vantagem  de  natureza
indenizatória,  sendo certo tratar-se de acréscimo remuneratório que tem origem no
serviço prestado pelo servidor no âmbito da Administração Pública.
4.  Agravo  regimental  desprovido  (STJ,  AgRg  no  RMS  30.883/CE,  Rel.  Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  APOSENTADO.  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS.  APOSENTADORIA  PROPORCIONAL.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
1. Trata-se, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria de
Lourdes Capanema Pedrosa contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado  de  Minas  Gerais,  objetivando  que  seja  feita  a  correção  do  ato  de  sua
aposentadoria, a fim de que, nos cálculos, seja preservado o adicional por tempo de



serviço  (quinquênios),  adquirido  quando  em  atividade,  para  que  este  não  seja
submetido à proporcionalização.
2. Com efeito, o Tribunal de Contas da União já decidiu acerca do tema, com a edição
da Súmula 266/2011, in verbis: "As únicas parcelas que integram os proventos e que
são  isentas  de  proporcionalização,  no  caso  de  aposentadoria  proporcional,  são  a
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos 'Quintos' e a
Vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990".
3. Entretanto, o Tribunal de origem entendeu que os percentuais (quinquênios) devem
ser  calculados  sobre  os  proventos  básicos  da  aposentadoria  e  não  sobre  a  última
remuneração percebida, ou seja, que os adicionais por tempo de serviço (quinquênios)
devem ser reduzidos na mesma proporção que os vencimentos básicos.
4.  In  casu,  observa-se  que  a  agravada  adquiriu  o  adicional  por  tempo  de  serviço
(quinquênio)  quando  na  atividade  e  tal  vantagem  constava  regularmente  de  sua
remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo
devida integralmente, isto é, deve ser isenta de nova proporcionalização. Sobre esse
tema: RMS 13.783/MT, Rei. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 27.3.2006.
4. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos
da decisão recorrida.
5. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 43.755/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).

Embora tais precedentes tenham sido julgados à luz de legislações específicas
de outros entes federados, a conformação jurídica do adicional por tempo de serviço
é muito semelhante em todas as esferas, havendo relevante similitude de seu fato
gerador,  mudando-se  apenas  os  valores  devidos  e  os  períodos  aquisitivos,  o  que
confere  a  segurança  necessária  para  aplicação  do  mesmo  raciocínio  a  este  caso
concreto segundo a máxima ubi eadem ratio ibi idem ius (havendo a mesma razão,
aplica-se o mesmo direito).

Portanto, considerando que a rubrica é remuneratória e permanente, que sobre
ela incidia contribuição previdenciária durante o período de atividade e que as partes
não  discutem  sua  incorporação  propriamente  dita  aos  proventos,  revela-se
desnecessária a colação de lei municipal contendo previsão expressa de inclusão.

O STJ também firmou o entendimento de que a aposentadoria concedida ao
servidor com proventos integrais confere-lhe o direito de perceber a soma dos valores
nominais  de  todas  as  rubricas  remuneratórias  permanentes  assinaladas  no  último
contracheque da ativa.

Em outras palavras, a média aritmética prevista na Lei Federal n.° 10.887/2004
não se aplica a esse tipo de provento.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDORA  APOSENTADA  POR  INVALIDEZ  COM
PROVENTOS  INTEGRAIS.  MOLÉSTIA  GRAVE.  INAPLICABILIDADE  DA
LEI  N.  10.887/2004  (MÉDIA  ARITMÉTICA  SIMPLES  DAS  MAIORES
REMUNERAÇÕES).  ENTENDIMENTO  SECUNDADO  COM  A
SUPERVENIÊNCIA  DA  EC  N.  70/2012.  REDUÇÃO  DO  BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
SÚMULA  85/STJ.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTOS  NOVOS  CAPAZES  DE
INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg
no REsp 930.550/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em



07/02/2013, DJe 22/02/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO  OCORRÊNCIA.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  PERMANENTE.
DOENÇA  GRAVE  OU  INCURÁVEL  (PARALISIA  IRREVERSÍVEL  E
INCAPACITANTE). EC Nº 41/2003. MÉTODO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS
DA  INATIVIDADE.  DIREITO  AO  VALOR  INTEGRAL.  INAPLICABILIDADE
DA  LEI  Nº  10.887/2004  (MÉDIA  ARITMÉTICA  SIMPLES  DAS  MAIORES
REMUNERAÇÕES).  ENTENDIMENTO  SECUNDADO  COM  A
SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 70/2012. […] 2. Este Tribunal Superior consagrou
o  entendimento  de  que  a  Emenda  Constitucional  nº  41/2003,  ao  extinguir  o
cálculo integral para as aposentadorias e pensões de servidores públicos (art. 40,
§§  3º  e  7º,  da  Constituição  Federal),  também  excetuou,  expressamente,  as
hipóteses em que o benefício deveria permanecer sendo pago integralmente: como
no  caso  de  servidor  público  aposentado  por  invalidez  permanente,  decorrente  de
doença grave ou incurável, prevista em rol taxativo da legislação de regência (art. 40, §
1º,  inciso  I,  parte  final,  da  Constituição  Federal).  3.  A  Lei  nº  10.887/2004,  que
regulamentou a EC nº 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos
de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples
das  maiores  remunerações,  não  se  aplica  nas  aposentadorias  por  invalidez
permanente  oriundas  de  moléstia  profissional  ou  doença  grave,  contagiosa  ou
incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser
integrais.  Entendimento  secundado  com  o  advento  da  Emenda  Constitucional  nº
70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no Ag 1397824/GO, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

Muito  embora  tais  precedentes  versem  sobre  aposentadoria  por  invalidez
permanente  (uma  das  espécies  de  aposentadoria  com  proventos  integrais),  bem
explicitam o que se quer demonstrar, isto é, a metodologia de cálculo do  provento
integral (em todas  as  espécies  de  aposentadoria  com proventos  integrais,  não  se
aplica a média aritmética da Lei n.° 10.887/2004).

No  mesmo  sentido:  AgRg no  Ag 1224110/RJ,  Rel.  Vasco  Della  Giustina,
Desembargador  convocado do TJ/RS,  Sexta  Turma,  julgado em 08/11/2011,  DJe
23/11/2011; AgRg no AREsp 143.422/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 11/09/2012, DJe 14/09/2012; e REsp 1205124/PB, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, DJe
03/10/2011.

Portanto,  a  Apelante  tem direito  a  receber,  na  inatividade,  o  valor  nominal
absoluto  da  última  remuneração  da  ativa,  composta  pelo  vencimento  básico  e  o
adicional por tempo de serviço, sem incidência da referida média aritmética.

Extrai-se das fichas financeiras de f. 31/44, que sua remuneração, na atividade,
era composta por vencimento básico e pelo adicional por tempo de serviço (anuênio).

No entanto,  infere-se que em fevereiro de 2009, último mês de atividade,  a
Apelante recebeu R$ 415,00 a título de vencimento básico, e o valor de R$ 128,65 a
título de adicional por tempo de serviço, totalizando R$ 543,65, f. 46. 

Verifica-se  que  após  a  aposentadoria,  foram  extraídos  do  contracheque  da
Apelante, tanto o “vencimento básico”, como o  “adicional por tempo de serviço”,



passando  a  constar  apenas  uma  outra  rubrica,  que  recebeu  a  denominação  de
“proventos”, cujo valor foi no total de R$ 556,45,  consoante se extrai do documento
de f. 87. 

 Conclui-se que se o adicional tivesse sido suprimido, pura e simplesmente, os
proventos  deveriam  equivaler  ao  valor  do  vencimento  básico  da  atividade,  R$
543,65, e não R$ 556,45, valor este, inclusive, superior ao que a Apelante recebia na
ativa.

Posto isso, conhecida a Apelação, 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


