
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL 
PROCESSO Nº 0108802-95.2012.815.2001.
Orgiem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Pbprev – Paraíba Previdência.
Advogado : Euclides Dias de Sá Filho.
Apelado : Maria Odete de castro Siqueira.
Advogado : Odilon Franca de Oliveira Júnior.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  PAGAMENTO  DAS
DIFERENÇAS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL
QUE DEVE SER OBSERVADA. INEXISTÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  ACERCA
DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA DO ART.  514,
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/1973.
FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  Por  isso,  de  acordo  com
precedentes  deste  Egrégio  Tribunal,  bem  como  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  há  a necessidade  de
impugnação específica dos fundamentos da sentença,
sob pena de vê-la mantida (Súmula 182 do STJ).

REEXAME  NECESSÁRIO.  REVISÃO  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
ATUALIZAÇÃO  ADMINISTRATIVAMENTE
DA PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E
NÃO  PAGAS.  OBSERVÂNCIA  DO  PRAZO
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PRESCRICIONAL  DE  CINCO  ANOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  IN  TOTUM.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. 

-  Havendo a autarquia previdenciária reconhecido o
direito da autora à revisão do benefício, inclusive em
sede  administrativa,  faz  necessário  o  pagamento  à
beneficiária  da diferença  entre  o  valor  de  fato
recebido  e  aquele  efetivamente  devido,  mas  não
concedido na época oportuna.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  não conhecer  do recurso apelatório e  negar  provimento à
remessa necessária, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária e  Apelação Cível interposta
pela Pbprev – Paraíba Previdência contra  sentença (fls.  53/57)  proferida
pelo Juízo da  1ª Vara da  Fazenda Pública da Comarca da Capital  que, nos
autos da “Ação de Revisão de Benefício Previdenciário” ajuizada por Maria
Odete  de  Castro  Siqueira,  acolheu  parcialmente  o  pedido  autoral,  nos
seguintes termos:

“Isto  posto  e  considerando  tudo  o  mais  que  dos
autos consta, com base nos fundamentos explicitados
nesta  e  no  art.  269,  I  e  II,  do  CPC,  acolho
parcialmente  o  pedido  autoral  para  resolvendo  o
mérito da causa,  determinar a parte  ré,  PBPrev –
Paraíba  Previdência,  a  pagar  a  Maria  Odete  de
Castro Siqueira, o valor referente ao diferencial da
pensão  não  pagos,  de  setembro  de  2007  até
novembro de 2012, data em que houve a atualização
do benefício previdenciário, incluindo o 13º, face o
reconhecimento  na  seara  administrativa,  tudo
devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora
de 0,5% (meio  por  cento)  até  a  data  de  junho de
2009, e a partir desta, com atualização monetária e
compensação  de  mora,  pelos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do regramento instituído pelo
art.  5º  da  lei  Federal  nº  11/960/2009.”    (pags.
56v/57)

Em  suas  razões  (fls.  58/63),  discorreu  a  Pbprev  sobre  a
“separação dos poderes e as leis orçamentárias”, alegando, em suma, não ser
possível a invasão de competência, como se deu no presente caso, por se tratar
de sentença aditiva, em que a decisão de mérito do Judiciário causa ônus ao

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0108802-95.2012.815.2001.          2



erário, “provocando despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual do ente
público condenado ao seu pagamento, obrigando o Executivo a abrir créditos
extraordinários  e,  por  consequência,  gerando  desequilíbrio  nas  contas
públicas”.

Sustentou,  ainda,  a  manutenção  do  equilíbrio  financeiro  e
atuarial, declarando ser o orçamento “finito e limitado”, razão pela qual não
comportaria maiores atuações positivas para além do que os limites legais de
gestão o autorizam. 

Por  fim,  requereu  a  reforma  da  sentença  para  que  fossem
julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (fls. 66/69).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 74).

É o relatório.

VOTO.

Ab  initio, há  de  se  registrar  que,  em  meio  ao  período  de
transição dos atos praticados e apreciados entre os Códigos de Processo Civil
de 1973 e de 2015, consoante a regra de direito intertemporal, os requisitos de
admissibilidade  de  um recurso  devem ser  analisados  de  acordo  com a  lei
vigente ao tempo da publicação da sentença em cartório. 

Nesse  sentido,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou o Enunciado Administrativo nº 2:  “aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça”.

Assim sendo, o presente juízo de admissibilidade recursal há de
ser necessariamente realizado sob a doutrina e jurisprudência formadas a partir
da égide do Código de Processo Civil de 1973.

-   DA APELAÇÃO CÍVEL  

Como é  cediço,  para que o  mérito,  posto  em discussão pela
parte,  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
pressupostos processuais e das condições da ação, considerados genericamente
como pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0108802-95.2012.815.2001.          3



do interesse e  da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

A regularidade formal, último dos requisitos a ser analisado, diz
respeito à própria fundamentação e ao pedido do manejo recursal, observando-
se, aqui, a necessária presença do princípio da dialeticidade, o qual exige que,
nas  razões  do  apelo,  sejam  atacados  especificamente  os  fundamentos  da
decisão impugnada.

Nelson Nery Junior a respeito do princípio em exame ensina:

“De  acordo  com  este  princípio,  exige-se  que  todo
recurso seja formulado por meio de petição na qual a
parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato  judicial  impugnado,  mas,  também  e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada.”  (Teoria  Geral  dos  Recursos,  4ª  ed.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 314). 

Na presente hipótese, não é preciso realizar grande esforço de
interpretação para se constatar que as razões da apelação não se contrapõe ao
fundamento apresentado pela sentença recorrida.

Ora,  a  presente  demanda  trata  de  revisão  de  benefício
previdenciário de pensão por morte que vinha sendo paga desde 1999, sem, no
entanto, ser atualizada. O magistrado, ao decidir a querela, reconheceu que a
promovente havia obtido a atualização do benefício na seara administrativa.
Com isso, acolheu em parte o pedido da autora para tão somente que fossem
pagos  os  valores  referentes  à  diferença  da  pensão  não pagos,  respeitada  a
prescrição  quinquenal,  ou  seja,  desde  setembro  de  2007  até  novembro  de
2012. 

A recorrente, por sua vez, em nada rebateu a fundamentação do
decisum, cuidando apenas de discorrer acerca da separação dos poderes e das
leis  orçamentárias,  sustentando,  em  síntese,  de  forma  genérica,  a
impossibilidade de decisão de mérito do judiciário que cause ônus ao erário,
além  de  ressaltar  a  necessidade  de  manutenção  do  equilíbrio  financeiro  e
atuarial,  sem  se  reportar  ao  caso  em  comento,  bem  como  ao  que  restou
decidido na decisão de primeiro grau.  

O recurso desprovido de razões recursais impede a fixação dos
limites  da  irresignação,  e  mais,  embaraça  o  direito  da  parte  adversa  em
conhecer  e  contraditar  os  argumentos  expendidos,  afrontando,  assim,  o
princípio  constitucional  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Logo,  a
argumentação desprovida de conexão com a sentença não permite que o órgão
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ad quem exerça seu mister judicante.

Ainda mais firme quanto a esse posicionamento é o Superior
Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados:

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ARGUMENTAÇÃO  DESPROVIDA
DE CONTEÚDO JURÍDICO. MERA REJEIÇÃO DO
DECISUM.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
SÚMULA  182/STJ.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
CONHECIMENTO. 
I-  A parte agravante deve atacar,  especificamente, os
fundamentos lançados na decisão agravada, refutando
todos os óbices levantados, sob pena de vê-la mantida
(Súmula 182/STJ). 
II- A simples sinalização de recusa da parte com o teor
da  decisão  agravada,  sob  a  genérica  alegação  de
haver-lhe impugnado, não caracteriza fundamentação
específica exigida no âmbito desta Corte, uma vez que
desprovida de conteúdo jurídico capaz de estremecer as
razões de decidir apostas no decisum atacado. 
III-  "De acordo com o princípio da dialeticidade,  as
razões recursais devem impugnar, com transparência e
objetividade,  os  fundamentos  suficientes  para  manter
íntegro  o  decisum  recorrido.  Deficiente  a
fundamentação,  incidem  as  Súmulas  182/STJ  e
284/STF"  (AgRg  no  Ag  1.056.913/SP,  Rel.  Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
26/11/2008). 
IV- O efeito translativo do recurso especial, na forma
que  dispõe  o  enunciado  de  súmula  456  do  STF,
pressupõe  o  prévio  conhecimento  da  insurgência.
Precedente do STJ. V- Recurso não conhecido” (STJ -
AgRg  no  Ag:  1280329  SP 2010/0031799-3,  Relator:
Ministro  PAULO  FURTADO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/BA),  Data  de  Julgamento:
17/06/2010,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 29/06/2010). (grifo nosso).

“EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CARÁTER  INFRINGENTE.
DECLARATÓRIOS  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  VÍCIOS  NÃO  CONSTATADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO
JURÍDICO.  MERA  REJEIÇÃO  DO  DECISUM.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.
SÚMULA  182/STJ.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 
(...)
II- A simples sinalização de recusa da parte com o teor
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da decisão agravada não caracteriza a fundamentação
específica exigida no âmbito desta Corte, à feição da
Súmula 182/STJ, uma vez que tal gesto é desprovido de
conteúdo  jurídico  capaz  de  estremecer  as  bases  da
decisão agravada. 
III-  Embargos  declaratórios  acolhidos  como  Agravo
Regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ  -  EDcl  no  Ag:  1169971  SP  2009/0070954-5,
Relator:  Ministro  PAULO  FURTADO  -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA -, Data
de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 17/09/2010). 

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, igualmente, tem
jurisprudência dominante nesse tema:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA
COM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.  PRELIMINAR  SUSCITADA  EM
CONTRARRAZÕES.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  RECURSO  QUE  NARRA
SITUAÇÃO  DIVERSA  DA  EXPOSTA  NA
CONTESTAÇÃO.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 
O recurso apelatório que não aponta as razões   de fato  
e   de direito pelas quais os recorrentes entendem que a  
sentença deve ser anulada ou reformada, não deve ser
conhecido,  pois  constitui  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, conforme o disposto no artigo 514, inciso
II, do código   de processo civil  . Precedentes do Superior  
Tribunal  de  justiça.”  (TJPB;  Rec.  200.2011.030739-
0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  João Batista Barbosa; DJPB 02/09/2013; Pág.
12). (grifo nosso).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA
INSTRUMENTAL.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL  EVIDENCIADA.  Inexistência  de
impugnação específica às razões da decisão recorrida.
Princípio  da  dialeticidade.  Violação.  Ausência  de
requisito intrínseco de admissibilidade. Inexistência de
omissão,  contradição  ou  obscuridade.  Não
conhecimento. 
- O princípio da dialeticidade, norteador da sistemática
processual  atinente  aos  recursos  cíveis,  traduz  a
necessidade  de  que  a  parte  descontente  com  o
provimento  judicial  interponha  a  sua  insurgência  de
maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
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construindo uma linha  de raciocínio lógico e  conexo
aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,
possibilitando  à  instância  recursal  o  conhecimento
pleno das fronteiras do inconformismo.” (TJPB; EDcl
001.2010.006.914-3/001; Primeira Câmara Cível; Rel.
Des.  José  Ricardo  Porto;  DJPB  27/02/2012;  Pág.).
(grifo nosso).

Assim, como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  apontando  motivação
necessária de seu inconformismo, não há como acolher o recurso apelatório.

-   DA REMESSA NECESSÁRIA  

Na hipótese, ao que se verifica, não merece qualquer reparo a
decisão  de  primeiro  grau.  É  que  a  autora  requereu  a  revisão  do  benefício
previdenciário pago desde 1999, sem que tenha havido qualquer atualização,
além do pagamento dos valores referentes à diferença  entre o valor  de fato
recebido e aquele efetivamente devido.

Contestando  a  ação,  a  Pbprev  informou  que  o  benefício
previdenciário já havia sido atualizado desde novembro de 2012. Colacionou,
portanto, as fichas financeiras e o contracheque da autora à defesa (fls. 38/42),
pugnando, ao final, pela perda do objeto da ação.

O magistrado de  base,  ao decidir  a  querela,  reconheceu que
houve  a  revisão  do  benefício  administrativamente e,  por  conseguinte,
determinou tão somente que fosse paga a diferença da pensão que não havia
sido paga na época devida, respeitando, contudo, a prescrição quinquenal a
contar dos cinco anos anteriores a data da atualização. 

Portanto, a meu ver, com razão o juízo a quo. Na hipótese, não
há dúvidas de que a recorrente está obrigada a pagar à autora, ora apelada, a
diferença  entre  o  valor  recebido  e  aquele  efetivamente  devido,  mas  não
concedido na época oportuna, sobremodo quando se verifica que a autarquia
previdenciária reconheceu o direito da beneficiária,  atualizando o benefício
administrativamente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO (DE
OFÍCIO).  APELAÇÃO  CÍVEL.  MUNICÍPIO  DE
GOVERNADOR  VALADARES.  BIÊNIOS.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  E  PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.  PROGRESSÃO  CONCEDIDA  EM
ATRASO.  DIFERENÇAS  RETROATIVAS.
QUITAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.  ÔNUS  DA
PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09.
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- A alegação de quitação dos valores pretendidos não
configura  a  impossibilidade  jurídica,  constituindo
questão de mérito.
- O reconhecimento inequívoco da dívida através de
acordo estabelecido com o Sindicato dos Servidores
constitui causa interruptiva do prazo prescricional.
-  Reconhecido  administrativamente  o  direito  às
progressões  funcionais  e  concedido  o  benefício
tardiamente,  fazem jus os servidores às diferenças
remuneratórias retroativas.
- A prova da quitação das diferenças devidas recai
sobre  o Município,  por  constituir  fato  extintivo  do
direito.
- Preliminar rejeitada. Inocorrência da prescrição.
-  Tratando-se  de  condenação  imposta  à  Fazenda
Pública, os juros e correção monetária devem incidir
na forma da Lei 11.960/09.
-  Sentença  reformada  em  parte  no  reexame
necessário.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0105.11.030361-4/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa
Combat  ,  4ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
12/02/2015, publicação da súmula em 24/02/2015) 

Isso posto,  considerando  todo o  exposto,  NÃO CONHEÇO
DA APELAÇÃO interposta pela  Pbprev – Paraíba Previdência e,  ainda,
NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo in totum
a decisão de primeiro grau.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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