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QUESTÃO  PRÉVIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA 
PBPREV. DEFENSORES PÚBLICOS APOSENTADOS. 
LEGITIMIDADE  DA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA. 
PRELIMINAR AFASTADA.

-   Não  há  o  que  se  corrigir  quanto  a  questão  da 
legitimidade passiva da Pbprev, uma vez que a lide trata 
apenas  de  valores  pagos  a  Defensores  Públicos 
aposentados,  de  forma  que  o  responsável  pelo 
pagamento  de  tais  verbas  é  apenas  a  autarquia 
previdenciária.

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE 
COBRANÇA.   DIREITO  RECONHECIDO  VIA 
MANDADO DE SEGURANÇA.  VERBAS PRETÉRITAS. 
CONDENAÇÃO  QUE  ABRANGE  PERÍODO 
POSTERIOR  À  IMPETRAÇÃO  DA  AÇÃO 
MANDAMENTAL. VALORES QUE SE EXECUTAM NOS 
AUTOS  DO  MANDAMUS.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTE 
SODALÍCIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DA  SÚPLICA 
APELATÓRIA E DA REMESSA OFICIAL. 

–  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.

 – Em se tratando de direito reconhecido à percepção de 
vantagens pecuniárias no remédio constitucional coletivo, 
a decisão proferida em sede de Ação de Cobrança deve 



limitar-se à condenação do período anterior à impetração 
do  mandamus,  porquanto  os  valores  devidos  após  o 
ajuizamento da ação mandamental são executados nos 
próprios autos.

VISTOS

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pela 

Pbprev –  Paraíba Previdência,  desafiando sentença lançada pelo  Juízo  da 2ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido 

exordial posto na Ação Declaratória, cumulada com cobrança, movida por Josué 

Dias de Oliveira e outros em face da Autarquia insurgente. 

A  demanda  foi  proposta,  em  síntese,  ao  argumento  de  que  a 

Fazenda Estadual  concedeu aos Defensores Públicos da ativa  gratificação de 

atividades  especiais,  excluindo  de  forma  ilegal  e  abusiva  os  aposentados  e 

pensionistas.

Sustentam os  autores  que  a  extensão  da  percepção  da  referida 

vantagem aos  inativos  foi  reconhecida  via  Mandado  de  Segurança,  processo 

tombado sob o nº. 999.2007.007.267-3/001, de relatoria do Exmo. Des. José Di 

Lorenzo Serpa.

Aduzem,  assim,  que  nos  termos  da  Súmula  nº  271  do  Supremo 

Tribunal Federal, a ação de cobrança é o meio judicial próprio para percepção das 

verbas que entendem devidas.

Sobrevindo a sentença, fls. 106/109, a Magistrada de primeiro grau 

julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento “das 

diferenças devidas e não pagas no período de maio/2005 a março/2008, devendo  

incidir  atualização  monetária  e  juros  moratórios  uma  única  vez  até  o  efetivo  

pagamento, pelos indicies oficiais aplicados à caderneta de poupança”.

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  das  custa  processuais  e  dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. 



Inconformado,  a  instituição  demandada  manejou  apelo  às  fls. 

111/117,  suscitando,  inicialmente,  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  e,  no 

mérito,  a  impossibilidade  de  majoração  do  valor  da  remuneração  inerente  ao 

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Instada a manifestar-se,  a  Douta  Procuradoria  de Justiça,  opinou 

apenas pelo prosseguimento da irresignação recursal, sem exposição de mérito, 

ante a ausência de interesse público primário (fls. 159/161).

É o relatório.
 

DECIDO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De início, ressalto que não há o que se corrigir quanto à questão da 

legitimidade passiva da Pbprev, uma vez que a lide trata apenas de valores pagos 

a Defensores Públicos aposentados, de forma que o responsável pelo pagamento 

de tais verbas é apenas a autarquia previdenciária.

Sobre o tema, confira-se precedente do STJ:

Nesta Corte,  prevalece a  compreensão de que,  em se 
tratando  de  benefício  mantido  por  Autarquia 
Previdenciária,  o  Estado  não  detém  legitimidade  para 
figurar na relação processual. Precedentes. 4. O Estado 
do  Rio  de  Janeiro  não  administra  os  proventos  da 
inatividade ou o pagamento de pensões aos dependentes 
de  seus  servidores,  porquanto  outorgou  tal  tarefa  à 
Autarquia especialmente criada para este fim, no caso o 
IPERJ, com a edição da Lei Estadual n. 285, de 1979. 
Esta responsabilidade, atualmente, foi transferida a outra 
Autarquia,  o  Fundo  Único  de  Previdência  Social  do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  —  RIOPREVIDÊNCIA.  5. 
Nesse contexto, tendo em conta que a autoridade tida por 
coatora  pertence  a  diversa  pessoa  jurídica  de  direito 
público,  cuja  alteração  importará  em mudança  do  foro 
competente,  não  há  como  adotar  a  Teoria  da 
Encampação.  Forçoso,  na  espécie,  reconhecer  a 
carência  de uma das condições  de ação,  qual  seja,  a 
legitimidade  passiva  ad  causam  (art.  267,  VI,  CPC). 



Precedentes.  6.  Recurso  ordinário  improvido.  (RMS 
25.355/RJ,.  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 04/12/2008, Dje 02/02/2009) 

Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 
ad causam.

MÉRITO

Conforme relatado, a irresignação da autarquia promovida vertido na 

presente insurgência, limita-se a combater a majoração do valor da remuneração 

inerente ao cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Neste cenário, anoto, de logo, não ser mais possível discutir o mérito 

do  mandado  de  segurança,  ou  seja,  se  há  o  direito  ou  não  à  extensão  da 

gratificação  de  atividades  especiais,  uma vez  que  a  questão  já  fora  decidida 

anteriormente. 

Outrossim, a irresignação não peca pela escassez de fundamento, 

mas sim pela absoluta ausência, pois foi inerte quanto ao debate das questões 

decididas na sentença, o que representa contrariedade expressa ao princípio da 

dialeticidade. 

No  entanto,  analisando  a  remessa  oficial,  verifico,  data  maxima 

venia, que a sentença merece retoques. Senão vejamos.

Não obstante os autores terem nominado a demanda de  ação de 

declaratória,  cumulada  com  cobrança,  da  narrativa  dos  fatos,  bem  como  do 

pedido,  extrai-se  que  se  trata  apenas  de  ação  de  cobrança  visando  à 
percepção  da  gratificação  reconhecida  via  Mandado  de  Segurança,  do 
período anterior à sua impetração. 

A  referida  ação  mandamental,  de  caráter  coletivo,  movida  pela 

Associação Paraibana dos Defensores Públicos, foi julgada por esta Corte Justiça 

em 31/10/2007, que concedeu a segurança pleiteada, garantindo a percepção da 



gratificação em referência (art. 57, VII da LC 58/2003) a todos os ocupantes da 

carreira, inativos e pensionistas, associados à impetrante. 

A ementa do julgado restou vazada 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  47105.  SEGURANÇA. 
CONCESSÃO.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nQ 
99920070002673001 - Órgão (Tribunal Pleno)  - Relator 
DES. JOSE DI LORENZO SERPA - j. em 31/10/2007 

Nesse contexto, os autores da presente ação tiveram o direito à 
percepção da gratificação no julgamento do referido remédio constitucional, 
persistindo, portanto, a cobrança dos valores anteriores à impetração. 

Portanto, em sede de Ação de Cobrança visando o recebimento de 

verbas remuneratórias garantidas e reconhecidas via Ação Mandamental, não nos 

cabe  discutir  acerca  do  direito  invocado  conforme  pretende  o  apelante,  isto 

porque que a res judicata já se consolidou, sendo, portanto, matéria protegida sob 

o manto da coisa julgada material.

Dessa  forma,  a  discussão  deve  se  limitar  à  condenação  do 
pagamento do período anterior ao ajuizamento.



Pois bem. Quanto as vantagens pecuniárias compreendidas no 
interregno da impetração até a concessão da respectiva segurança, entendo 
que devem ser apuradas nos autos do mandamus. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.  
EXECUÇÃO. VERBAS PRETÉRITAS. PRECATÓRIO.
I  -  As  vantagens  pecuniárias  compreendidas  no 
período da impetração até a concessão da respectiva  
segurança  devem  ser  apuradas  em  liquidação  de  
sentença,  com submissão  posterior  ao  sistema do 
precatório. Precedentes do STJ.
II  -  Quanto  aos demais  fundamentos,  sustenta-se o  v.  
acórdão  recorrido  sob  enfoque  eminentemente 
constitucional (art. 101, § 1º-A, da Constituição Federal),  
razão pela qual descabe a revisão do julgado em sede de 
recurso especial, porquanto é via destinada somente ao 
debate de temas infraconstitucionais.
Agravo regimental desprovido.1 (grifou-se)

CONSTITUCIONAL.  RECLAMAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  PROFERIDA  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
PARCELAS PRETÉRITAS.  FORMA DE PAGAMENTO.  
PRECATÓRIO. LEI 5.021/66.
-  O  pagamento  de  verbas  atrasadas  em  sede  de 
mandado  de  segurança  restringe-se  às  parcelas 
existentes entre a data da impetração e a concessão  
da ordem, estando o adimplemento destas vinculado  
ao procedimento do precatório, inserto no art. 100 da  
atual Carta Magna.2

- Reclamação procedente.

In casu, consoante relatado, a julgadora de base condenou a Pbprev 

–  Paraíba Previdência  ao pagamento  das diferenças devidas e não pagas no 

período de maio/2005 a março/2008. 

Outrossim, vislumbro que a condenação posta na presente demanda 

deve se limitar às verbas anteriores a esse período.

1AgRg  no  REsp  835.323/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
12/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 699.

2 Rcl  .899/SE,  Rel.  Ministro  VICENTE LEAL,  TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2002,  DJ 
16/12/2002, p. 239.



Em caso semelhante, essa Corte de Justiça se pronunciou:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  PROFESSORA  DA  REDE  PÚBLICA  -  
DIFERENÇAS  SALARIAIS  E  GRATIFICAÇÃO  PÓ  DE 
GIZ.  PROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA  IMPETRADO  ANTERIORMENTE.  NÃO 
CONHECIMENTO DA REMESSA E DESPROVIMENTO 
DO APELO. Com os valores referentes à gratificação  
pó  de  giz  já  decididas  em  sede  de  Mandado  de  
Segurança,  a  Ação  de  Cobrança  tem o  escopo  de  
reaver as verbas pretéritas, a partir do momento em 
que a gratificação foi expurgada do contracheque da  
apelada.3

CONSTITUCIONAL,  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C 
COBRANÇA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL.  AFASTADA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  OBJURGADA. 
RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE NO STF E NESTA CORTE. INCIDÊNCIA 
DO  ART.  557  DO  CPC  EM  SEDE  DE  REMESSA 
OFICIAL.  POSSIBILIDADE,  SÚMULA N.°  253 DO STJ. 
SEGUIMENTO  NEGADO  AOS RECURSOS.  A  relação 
jurídica de cobrança de diferença de proventos, ostenta 
nítido caráter sucessivo, incidindo, portanto, a prescrição 
quinquenal  sobre  as  prestações  vencidas,  antes  do 
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos cia 
Súmula n.° 85 do STJ. À luz da Lei Estadual n° 7.517/03, 
a  PBPREV  tem  personalidade  jurídica  própria  e  é  a 
gestora  de  todos  os  benefícios  previdenciários  dos 
servidores do Estado da Paraíba, não restando dúvidas 
de  que  a  referida  autarquia  é  a  única  legitimada  para 
compor  o  polo  passivo  da  demanda.  A  jurisprudência 
deste  Egrégio  Tribunal  já  se  firmou  no  sentido  da 
possibilidade  de  extensão  da  Gratificação  de  atividade 
especial gae a toda a categoria dos Defensores Públicos 
Estaduais,  incluindo  também  os  aposentados  e 
pensionistas. O art. 557 do CPC, que autoriza relator a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário. TJPB - 
Acórdão do processo nº 20020090176575001 - Órgão (2ª 
CÂMARA CIVEL)  Relator  DRA..  MARIA DAS GRACAS 
MORAIS GUEDES - j. Em 24101/2012). 

3 TJPB - Acórdão do processo nº 03020060001267001 - Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DESA. 
MARIA DE FATIMA M. B. CAVALCANTI - j. em 29/09/2009



Assim, na ação de cobrança, o objeto do processo é restrito a apurar 

as verbas anteriores à impetração do Mandado de Segurança coletivo. Devendo-

se, portanto, ser retirado da condenação o período posterior a interposição do 

writ, que, reitere-se, será apurado nos autos do próprio mandamus. Entendimento 

contrário  levaria  a  parte  a  locupletar-se  em  detrimento  do  erário  estadual, 

percebendo a mesma verba no bojo das duas ações.

Ante  todo  o  exposto,  encontrando-se  parte  da  sentença  em 

manifesto confronto com a jurisprudência proferida no âmbito do Superior Tribunal 

de  Justiça e  desta Corte,  na forma permissiva  do art.  557,  caput e  §1º-A do 

Diploma Processual Civil, NEGO SEGUIMENTO à súplica apelatória da autarquia 

promovida e PROVEJO parcialmente a presente Remessa Oficial, para excluir da 

condenação o período posterior à impetração do mandamus.

P.I.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

Desembargador José Ricardo Porto
                     RELATOR

J/13 R- J/08
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