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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
DEFENSORES  PÚBLICOS  INATIVOS  E 
PENSIONISTAS. 

I.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO.  RESPONSABILIDADE  DA 
AUTARQUIA COMPETENTE. INACOLHIMENTO.

1. Na esteira da jurisprudência, quando a pretensão 
se  referir  à  benefício  de  cunho  previdenciário,  a 
responsabilidade  pelo  seu  pagamento  será  da 
entidade  de  direito  público  competente  pela  sua 
gestão.

II. REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. COBRANÇA 
DE  VALORES  REFERENTES  À  GRATIFICAÇÃO 
DE  ATIVIDADES  ESPECIAIS.  EXTENSÃO  POR 
FORÇA  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº 
999.2007.000267-3/001.  IMUTABILIDADE  DO 
JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 271/STF. 
AÇÃO  ORDINÁRIA  CABÍVEL.  JUROS 
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 
Nº  9.494/97.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
APELO E A REMESSA NECESSÁRIA.

2.  Diante da impossibilidade de produção de efeitos 
patrimoniais  pretéritos  no  Mandado  de  Segurança, 
cabível o ajuizamento de ação de cobrança para o 

Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0017660-15.2009.815.2001                                          1



recebimento de valores relativos a período anterior à 
Ação Mandamental,  em sintonia  com a Súmula nº 
271/STF.

4.  Não  há,  na  ação  de  cobrança,  espaço  para 
rediscussão  do  mérito  da  causa,  eis  que  tornada 
imutável por meio do fenômeno da coisa julgada.

5. O STJ reconheceu a legalidade da incidência 
da Lei nº 11.960/09 sobre os processos em curso, 
nos termos do REsp nº 1.205.946/SP. No entanto, as 
disposições do art.1º-F da Lei nº 9.494/97 passam a 
ser aplicadas apenas para aos juros moratórios, em 
face do decidido na ADIn nº 4.357/DF,  incidindo a 
correção monetária pelo índice que reflita a inflação 
acumulada no período.

6. Na  hipótese  incide  a  Súmula  253  do  STJ, 
segundo a qual “o art. 557 do CPC, que autoriza o 
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame 
necessário.

VISTOS, etc.

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta 
pela PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA em face de sentença (fls.102/104) 
proferida  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  promovida  por  MARIA  DE 
LOURDES CORREIA DOS SANTOS e MARIA CLEONE SILVA TAVARES.

As  Apeladas  ajuizaram  a  presente  ação  objetivando  o 
pagamento dos valores correspondentes à gratificação de atividade especial, 
concedida aos Defensores Públicos ativos, estendida aos servidores inativos 
da  referida  categoria  por  decisão  proferida  nos  autos  do  Mandado  de 
Segurança nº 999.2007.000267-3/001.

Contestação apresentada pelo Estado da Paraíba (fls. 59/78).

Impugnação ofertada (fls. 80/87).

Em decisão  interlocutória  (fl.  99),  o  Juízo  de  primeiro  grau 
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e determinou a 
citação da PB PREV para integrar à lide.

Devidamente  citada,  a  Autarquia  Estadual  não  apresentou 
contestação. (fl. 101v).

O juízo originário julgou procedente o pedido, condenando a 
entedidade autarquica na obrigação de pagar os valores da gratificação de 
atividade especial – GAE, referentes ao período de maio de 2005 à março de 
2008, com atualização pelo monetária e juros moratórios uma única vez até o 
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efetivo pagamento, pelos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança 
(fls. 102/104).

No  prazo  recursal,  a  PBPREV  –  Paraíba  Previdência 
apresentou  suas  razões  (fls.  106/111)  alegando,  em  preliminar,  sua 
ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, aduz se impossível a extensão 
da referida gratificação aos inativos.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pela rejeição da preliminar 
e,  no mérito,  pelo  desprovimento  do apelo  e  da remessa necessária  (fls. 
116/126).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela 
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, deixou de ofertar 
opinião (fls. 132/135).

É o relatório.

DECIDO.

DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sustenta a PBPREV não ser parte legítima para compor o pólo 
passivo da presente demanda, vez que como os promoventes são servidores 
públicos inativos, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado da Paraíba 
por meio da Secretaria de Estado da Administração.

Sem razão o recorrente.

Na esteira da jurisprudência, quando a pretensão se referir à 
benefício de cunho previdenciário, a responsabilidade pelo seu pagamento 
será da entidade de direito público competente pela sua gestão.

Nesse  cenário,  as  recorridas  são  Defensoras  Públicas 
aposentadas e visam a inclusão de gratificação de atividade especial – GAE 
nos  seus  respectivos  contracheques,  mantendo,  portanto,  apenas  vinculo 
com a PBPREV.

 Nesse sentido esta Corte de Justiça:

Não há o que se corrigir quanto a questão da ilegitimidade passiva 
do Estado da Paraíba, uma vez que a lide trata apenas de valores 
pagos a servidores aposentados ou pensionistas,  de forma que o 
responsável  pelo  pagamento  de  tais  verbas  é  apenas  a  autarquia 
previdenciária, nos termos do art. 39, da Lei estadual n° 7.517/2003. 
(TJPB – Decisão Monocrática - Processo nº 20020090136926001. Relator 
DES. JOÃO ALVES DA SILVA - DJe. Em 07/03/2013). (grifos e destaques 
de agora).

Em  sendo  assim,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva.
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DO MÉRITO.

Os Apelados,  por  meio  da  ação  de  cobrança,  objetivam  o 
pagamento  dos  valores  referentes  à  gratificação  de  atividade  especial, 
concedida aos Defensores Públicos ativos, estendida aos servidores inativos 
da  referida  categoria  por  decisão  proferida  nos  autos  do  Mandado  de 
Segurança  nº  999.2007.000267-3/001,  cuja  ementa  restou  lavrada  nos 
seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CATEGORIA 
DOS  DEFENSORES  PÚBLICOS.  AUTORIDADES  COATORAS. 
INFORMAÇÕES.  PRELIMINARES.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO 
PEDIDO.  ORDENAMENTO  JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE  VEDAÇÃO. 
REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO.  DEFESA  DO  MÉRITO DO  ATO IMPUGNADO. 
TEORIA  DA  ENCAMPAÇÃO.  REJEIÇÃO.  FALTA  DE  PROVA  PRE-
CONSTITUIDA. FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS. REJEIÇÃO. 
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  IMPETRAÇÃO  APTA  A  DIRIMIR  A 
CONTROVÉRSIA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  GRATIFICAÇÃO  DE 
ATIVIDADES  ESPECIAIS.  CARÁTER  GERAL.  EXTENSÃO  AOS 
INATIVOS  E  PENSIONISTAS,  OBSERVADAS  AS  EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 41/03 E 47/05. SEGURANÇA. CONCESSÃO. (TJPB 
- Acórdão do processo nº 99920070002673001 - Tribunal Pleno - Relator 
DES. JOSE DI LORENZO SERPA - j. em 31/10/2007)

Pelo  que  se  depreende,  na  referida  Ação  Mandamental,  o 
benefício financeiro concedido aos Defensores Públicos Ativos, por meio da 
Gratificação  de  Atividade  Especial  –  GAE,  foi  estendido  aos  Inativos  e 
Pensionistas, nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05.

Assim sendo, a presente Ação Ordinária busca, tão somente, 
cobrar  os  valores  devidos  anteriormente  à  impetração do  Mandamus,  em 
obediência à orientação contida na Súmula nº 271/STF:

Súmula  271/STF:  Concessão  de  Mandado  de  Segurança  não  produz 
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser 
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 

Não há, como se pode perceber, espaço para rediscussão do 
mérito da causa, eis que tornada imutável por meio do fenômeno da coisa 
julgada. Nesse sentido a vasta jurisprudência desta Corte:

Considerando  que  o  mandado  de  segurança  não  produz  efeitos 
patrimoniais pretérito a propositura da ação de cobrança se faz necessária 
para  que  se  possa  oportunizar  o  direito  ao  recebimento  de  valores 
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anteriores ao  writ,  o qual concedeu o direito a percepção de vantagem 
pecuniária, desde a data da sua concessão. (TJPB – Decisão Monocrática 
do processo nº 20020090136926001 -  Relator  DES.  JOÃO ALVES DA 
SILVA - j. Em 06/03/2013).

Considerando  que  o  mandado  de  segurança  não  produz  efeitos 
patrimoniais pretérito a propositura da ação de cobrança se faz necessária 
para  que  se  possa  oportunizar  o  direito  ao  recebimento  de  valores 
anteriores ao writ,  o qual concedeu o direito a percepção de vantagem 
pecuniária, desde a data da sua concessão. (TJPB - Acórdão do processo 
nº 20020090275492001 - 4ª CÂMARA CÍVEL - Relator DES. FREDERICO 
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. Em 05/04/2011).

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DEFENSOR 
PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL - 
GAE. CONVERSÃO EM GAJ. DIREITO À PERCEFCÃO RECONHECIDO 
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  COBRANÇA  DE  VERBAS 
PRETÉRITAS.  POSSIBILIDADE.  PAGAMENTO  PARCIALMEN11; 
REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA.  PAGAMENTO DEVIDO NO 
PERÍODO ENTRE A CONCESSÃO DA VANTAGEM A CATEGORIA E A 
INTERPOSIÇÃO  DO  MANDAMUS.  REFORMA  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA.  Tendo  sido  realizado  o 
pagamento da vantagem, pela via administrativa, a partir da interposição 
do  mandamus,  deve-se  assegurar,  tão  somente,  a  percepção  das 
parcelas  pleiteadas  referentes  ao  período  anterior  à  sua  impetração. 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020080376029001  -  4ª  CÂMARA 
CÍVEL - Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA. - j. 
Em 09/11/2012).

AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  DEFENSOR  PÚBLICO  APOSENTADO  - 
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES  ESPECIAIS  -  EXTENSÃO  AOS 
SERVIDORES  INATIVOS  E  AOS  PENSIONISTAS  -  CABIMENTO 
--CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA,  PÚBLICA  ESTADUAL  ----REDUÇÃO 
DO PERCENTUAL DE JUROS -INTELIGÊNCIA  DO ART.  1°F  DA LEI 
9494/97  PROVIMENTO  PARCIAL.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020090276631001  -  3ª  CÂMARA  CÍVEL  -  Relator  DES.  SAULO 
HENRIQUES DE SA BENEVIDES - j. Em 22/03/2011).

Da correção monetária e juros aplicáveis

No tocante a correção monetária e juros, vejo que a decisão 
de primerio grau não merece retoque.

Com  efeito,  com  as  alterações  encampadas  pela  Lei  nº 
11.960/09, devem ser aplicadas ao caso a nova redação do art. 1º-F1 da Lei 
nº 9.494/97, considerando que a citação da parte promovida se efetivou em 

1  Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins 
de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única 
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
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20 de junho de 2012, ou seja, após a vigência da referida lei modificadora (29 
de junho de 2009).

Nesse contexto,  verifica-se que o Magistrado de primeiro fez 
incidir sobre a condenação a correção monetária e os juros de mora, uma 
única vez, de acordo com os índices de caderneta de poupança, exatamente 
nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/092.

A meu ver, o julgador aplicou exatamente como vem decidindo 
o STJ, que tem se manifestado no sentido de que “[...], levando em conside-
ração o entendimento firmado no julgamento da ADI 4.357/DF [...], em se tra-
tando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, 
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remu-
neração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da 
regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no que 
concerne ao período posterior à sua vigência; já a correção monetária, por 
força  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei 
11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada com base no IPCA, índice 
que melhor reflete a inflação acumulada do período.” (STJ - AgRg no REsp 
1388941/PR – Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão 
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 04/02/2014 - Data da 
Publicação/Fonte DJe 10/02/2014)

Segundo o precedente, em razão da declaração parcial de in-
constitucionalidade,  pelo  STF,  da  nova  redação  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº 
9.494/97, deveriam os juros de mora obedecerem aos índices de caderneta 
de poupança e a correção monetária ao patamar que melhor reflete a infla-
ção na época do evento danoso.

Tal situação, por si só, já acarretaria a modificação do decisum. 
Contudo, o relator das ADIN'S que ocasionaram a citada declaração de in-
constitucionalidade lançou decisão liminar destacando que a modulação dos 
seus efeitos ainda está sub judice, o que o fez suspendê-los até o julgamento 
definitivo daquelas. Esse decisum ficou assim ementado:

“RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  ADIS  4.357  E  4.425 
DESTA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALI-
DADE  DO  ART.  5°  DA LEI  11.960/2009  QUE  CONFERIU 
NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. MODULA-
ÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. PENDÊNCIA DE APRECI-
AÇÃO POR ESTA CORTE. LIMINAR DEFERIDA ATÉ JUL-
GAMENTO  FINAL  DAS  MENCIONADAS  ADIS  QUANTO 
AOS EFEITOS DAS DECISÕES.” (STF - Rcl 16705 MC/RS – 
Relator(a):  Min. LUIZ FUX - Julgamento: 12/12/2013)

2 Art. 1o-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e 
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a 
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança.
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Por tal motivo, fazendo prevalecer a decisão supracitada, lan-
çada por Ministro do STF, penso que, no caso, deve ser aplicada, tanto para 
os juros de mora, quanto para a correção monetária, os índices de caderneta 
de poupança, nos termos da atual redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 
ainda em vigor até o julgamento das ADIN'S.

Por  fim,  quanto  aos  honorários  advocatícios,  fixados  em 
10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, creio que essa quantia 
atendeu ao que estatui o disposto no art. 20, §3º, do CPC, considerando a 
complexidade e peculiaridades que o caso apresenta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,  nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, 
rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva da  PBPREV  –  Paraíba 
Previdência e,  no mérito,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO, BEM ASSIM 
AO REEXAME NECESSÁRIO, com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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