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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014185-41.2015.815.2001.
ORIGEM: 4.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: PBPREV – Paraíba Previdência.
PROCURADOR: Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB 17.281).
APELADO: Flaviano Batista Rabêllo Neto e outros.
ADVOGADO: Roberta Montenegro Oliveira Teixeira de Paiva (OAB/PB 11.028).

EMENTA:  COBRANÇA. AÇÃO  AJUIZADA  PELOS  HERDEIROS  DE
BENEFICIÁRIA  DE  PENSÃO  POR  MORTE.  DIFERENÇA  SALARIAL
DECORRENTE  DE  REENQUADRAMENTO  DO  CARGO  OCUPADO  PELO
INSTITUIDOR  DO  BENEFÍCIO.  DIREITO  RECONHECIDO  EM  AÇÃO
MANDAMENTAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A LUZ DO
NOVO  CÓDIGO.  INEXISTÊNCIA  DE  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO
OBRIGATÓRIO  EM  RAZÃO  DA  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  PELA
FAZENDA PÚBLICA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  496,  §  1º,  DO  CPC/2015.
REMESSA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO.  IMPETRAÇÃO  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA,  PELA
BENEFICIÁRIA DA PENSÃO,  OBJETIVANDO  O  RECONHECIMENTO  DO
DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO  REMANESCENTE  PELA  METADE  APÓS  O  TRÂNSITO  EM
JULGADO DO WRIT. INTELIGÊNCIA DO ART. 9.º, DO DECRETO 20.910/32.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  AJUIZADA  APÓS  O
DECURSO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  REMANESCENTE.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO. 

“A  impetração  de  mandado  de  segurança  interrompe  a  fluência  do  prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele
proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento
de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a
propositura  do  writ (STJ,  AgRg  no  REsp  1332074  RS  2012/0136377-4,  Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  julgado  em  27/08/2013,  DJe
04/09/2013)” (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  e  à  Remessa  Necessária  n.º  0014185-41.2015.815.2001,  em  que  figuram
como Apelante a PBPREV – Paraíba Previdência e como Apelados Flaviano Batista
Rabêllo Neto e outros.

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 não conhecer da Remessa
Necessária, conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.



VOTO.

A PBPREV – Paraíba Previdência interpôs  Apelação contra a Sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos
autos da Ação de Cobrança em face dela ajuizada por  Flaviano Batista Rabêllo
Neto, Benjamin Lins Rabello Filho, André Monteiro Rabello e  Ana Carolina
Monteiro Rabêlo da Nóbrega,  que julgou procedente o pedido, condenando-a ao
pagamento das diferenças dos valores pagos a menor do benefício de pensão por
morte percebido por sua genitora, Gleide Monteiro Rabello, referente ao período de
março de 2007 até julho de 2010, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, no
percentual de 0,5% ao mês até o advento da Lei n.º 11.960/2009, momento a partir
do qual  deve incidir  o  percentual  estabelecido para a  caderneta  de poupança até
25/03/2015,  e,  a  partir  de  então,  no  percentual  de  0,5%  ao  mês,  corrigidos
monetariamente,  pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela,  condenando-a,
ainda,  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  fixados  no  percentual  de  15%
sobre o valor da condenação, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição
obrigatório.

Em suas razões, f. 178/182, a Apelante arguiu a prejudicial de prescrição do
fundo  do  direito,  e,  no  mérito,  alegou,  de  forma  genérica,  a  necessidade  de
obediência às normas orçamentárias e ao princípio da solidariedade.

Requereu o acolhimento da prejudicial de prescrição, e, caso ultrapassada,
pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado improcedente, ou, na hipótese de entendimento diverso, que os honorários
advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Nas Contrarrazões, f. 187/192, os Apelados defenderam a inocorrência da
prescrição,  a  impossibilidade  de  invocação,  pela  Fazenda  Pública,  da  Teoria  da
Reserva  do  Possível  para  se  eximir  de  suas  obrigações  e  que  os  honorários
advocatícios foram fixados em observância ao disposto no Código de Processo Civil,
requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do Código de Processo
Civil.

É o Relatório.

A Sentença foi prolatada em 16 de dezembro de 2016, f. 176, após a entrada
em vigor do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual devem os requisitos
de admissibilidade ser disciplinados pelo Novo Diploma.

Segundo o art. 496, § 1º, do CPC1, somente haverá Remessa Necessária da
Sentença quando não for interposto recurso apelatório por parte do Ente Público
contra o qual houver condenação.

1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença:
[…].
§ 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a
remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.



Considerando que a PBPREV – Paraíba Previdência interpôs Apelação, f.
178/182,  não  é  o  caso  de  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório,  pelo  que  não
conheço da Remessa Necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação interposta
pela Ré.

Os  Apelados,  na  condição  de  herdeiros  de  Gleide  Monteiro  Rabello,
beneficiária  de  pensão  por  morte,  ajuizaram  a  presente  Ação  objetivando  o
recebimento das diferenças dos valores pagos a menor do benefício percebido por
sua genitora, referente ao período de março de 2007 até julho de 2010.

Consta  dos  autos,  que  a  beneficiária  da  pensão,  genitora  dos  Apelantes,
requereu  administrativamente,  com  êxito,  f.  64,  a  atualização  da  pensão,  em
decorrência  do  reenquadramento,  por  lei,  do  cargo  ocupado  pelo  instituidor  do
benefício, o que ensejou o seu direito ao recebimento das diferenças resultantes da
variação salarial.

Ocorre que, apesar de a Administração haver deferido a citada atualização,
em 28/08/2009,  não  procedeu  à  implantação  da  diferença  salarial  no  benefício
percebido  pela  genitora  dos  Apelantes,  tendo  ela,  por  essa  razão,  impetrado
Mandado de Segurança, Processo n.º 999.2009.000973-4/001, f. 126/134, por meio
do qual foi determinada a implantação no seu contracheque da vantagem pleiteada.

Em decorrência do falecimento de sua genitora, beneficiária da pensão por
morte,  os  Apelantes  ajuizaram  a  presente  Ação  de  Cobrança,  objetivando  o
percebimento das diferenças salariais retroativas decorrentes da revisão da pensão,
referente ao período de março de 2007, data em que houve a variação salarial no
cargo  do instituidor  da  pensão,  até  julho  de  2010,  data  em que foi  efetivada  a
correção do benefício, em razão de determinação judicial.

É  entendimento  do  STJ2 que  a  impetração  de  Mandado  de  Segurança

2ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO
DO  FUNDO  DE  DIREITO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SÚMULA  85/STJ.  AJUIZAMENTO  DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 
1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa
inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do
STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que
tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o
prazo  prescricional  para  o  ajuizamento  de  ação  ordinária  de  cobrança  das  parcelas  referentes  ao
quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013).
3.  Recurso  Especial  não  provido.  (REsp  1645378/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO.  AJUIZAMENTO  DE  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  INTERRUPÇÃO.  CONTAGEM  DO  PRAZO  REMANESCENTE  PELA METADE
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo
prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título
de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003.
2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que
tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o
prazo  prescricional  para  o  ajuizamento  de  ação  ordinária  de  cobrança  das  parcelas  referentes  ao



interrompe a prescrição, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o
ajuizamento  de  ação  de  cobrança  das  parcelas  referentes  ao  quinquênio  que
antecedeu a propositura da ação mandamental.

No caso, com a impetração do Mandado de Segurança, pela genitora dos
Apelantes, houve a interrupção do prazo prescricional que voltou a fluir pela metade
(dois anos e seis meses), nos termos do art. 9º do Decreto 20.910⁄19323, a partir do
seu trânsito em julgado.

Considerando que a Decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança
transitou em julgado no dia 04/04/2011, f. 136, o prazo prescricional esgotaria em
04/10/2013, e,  tendo a presente Ação sido ajuizada apenas em 05/05/2015, resta
evidenciada  a  configuração  da  prescrição  do  fundo  do  direito,  nos  termos  do
entendimento acima invocado.

Posto isso, não conhecida a Remessa Necessária, e conhecida a Apelação,
dou-lhe  provimento  para,  reformando a  Sentença,  acolher  a  prejudicial  de
prescrição do fundo do direito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando
os Autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do referido diploma processual.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
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 o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) 3. No presente
caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com
a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do
lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com o
trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010.
Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição,
não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

3Art.  9º. A prescrição interrompida recomeça a correr,  pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 


