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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA.  REVISÃO  DE 
GRATIFICAÇÃO.  DEFERIDO  ADMINISTRATIVAMENTE. 
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS 
ANTERIORES.  CONTAGEM  DO  QUINQUÊNIO 
ANTERIOR  À  ATUALIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA  DA  SUMULA  85  DO  STJ.  DATA  DA 
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  JUROS  DE  MORA, 
ATUALIZAÇÃO  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
FIXADOS  NOS  PARÂMETROS  LEGAIS.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado 
o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas 
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à 
propositura da ação” (Súmula nº 85 do STJ)

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  dar  provimento  parcial  à 
remessa.    

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de Remessa Oficial de sentença proferida pelo Juízo 
da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 36/38, que, nos autos da 
Ação Ordinária de Cobrança ajuizada  por Eunice Costa de Oliveira  em face da 
PBPREV Paraíba Previdência, julgou procedente o pedido inicial para condenar o  
réu ao pagamento das diferenças dos valores atrasados a contar do quinquênio anterior à  
data da revisão da aposentadoria da requerente, atualizado pelo INPC  e juros moratórios  
de 0,5% (meio por cento) a partir da citação,  além de honorários advocatícios de 20%  
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.  

Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário,  conforme 
certidão de fl. 39, subindo os autos a esta instância, em razão de recurso oficial 
obrigatório.

A Procuradoria  de  Justiça  não  ofertou  parecer  de  mérito 
porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção, fls. 46/47.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora 

Eunice Costa de Oliveira ajuizou Ação de Cobrança em face 
da  PBPREV  Paraíba  Previdência,  alegando  que  requereu  a  revisão  da  sua 
aposentadoria,  para  que  sua  GED  (Gratificação  Esp.  Ativ.  Docente)  fosse 
atualizada dentro da Lei, tendo sido esse seu pleito deferido pela ré.

Informou que o pagamento atualizado da GED ocorreu no 
mês de fevereiro de 2011, conforme contracheque de fls. 23/24.

Pugnou  pelo  pagamento  da  diferença  retroativa  da  GED, 
referente aos últimos cinco anos anteriores à data de sua atualização (02/2011).  
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O  juiz  a  quo  julgou  procedente  a  ação,  condenando  a 
PBPREV Paraíba Previdência ao pagamento da diferença  dos valores atrasados a 
contar  do  quinquênio  anterior  à  data  da  revisão  da  aposentadoria,  qual  seja, 
fevereiro de 2011.

No  caso  em  comento,  infere-se  que  o  juiz  primevo  não 
observou a Sumula 85 do STJ, que assim especifica:

Nas relações jurídicas  de trato  sucessivo em que a  Fazenda  Pública 
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 
quinquênio anterior à propositura da ação. 

Como a ação foi proposta no dia 13/07/2012, a prescrição não 
poderia ser contada do quinquênio anterior à data da revisão da aposentadoria 
que só ocorreu em fevereiro de 2011.

Seguindo esse raciocínio, estão prescritas as diferenças  dos 
valores atrasados anterior  à data 13/07/2007,  sendo devidas apenas no período 
compreendido entre 13/07/2007 a janeiro de 2011, uma vez que em fevereiro do 
mesmo ano a autora já recebia o valor corrigido.

Nesse sentido:

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA  E  DA  PBPREV.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE 
PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. 
Enquanto compete ao estado da Paraíba realizar a cessação de desconto 
previdenciário, por outro lado, cabe a  pbprev proceder a devolução de 
valores porventura recolhidos indevidamente. -  “nas relações jurídicas 
de trato  sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, 
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 
atinge  apenas  prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à 
propositura  da ação” (Súmula nº  85 do stj).  (...)  (TJPB;  Rec.  0012438-
95.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos  
Santos; DJPB 31/03/2014; Pág. 11) 

APELAÇÕES  CÍVEIS.  ESTADO  DA  PARAÍBA  E  PBPREV. 
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ENTE  ESTATAL. 
REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
DESCON-  TO  PREVIDENCIÁRIO.  INCIDÊNCIA  SOBRE  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF, AGORA, NO STJ E NESTA 
PRÓPRIA CORTE. DESPROVIMENTO DOS APELOS. Não há de ser 
declarada a ilegitimidade do estado da Paraíba em demanda na qual se 
pleiteia  a  abstinência  deste  ente  em  continuar  a  fazer  incidir  a 
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contribuição  previdenciária  sobre  a  parcela  relativa  ao  terço 
constitucional de férias. O Superior Tribunal de justiça posiciona-se de 
forma uníssona no sentido de toda e qualquer ação movida contra o 
ente público, seja qual for a sua natureza, prescreverá em 05 cinco anos. 
(…)  (TJPB; Rec. 200.2011.017701-7/002; Quarta Câmara Especializada Cível;  
Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 15/07/2013; Pág. 13)  

Ressalto  que  não  cabe  discutir  na  presente  demanda  a 
legalidade da atualização da GED (Gratificação Esp. Ativ. Docente), uma vez que 
essa já foi reconhecida administrativamente pela promovida. 

Juros  moratórios,  atualização  e  honorários  advocatícios 
fixados dentro dos parâmetros legais. 

 
Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL 

À REMESSA OFICIAL, para reformar a sentença apenas no tocante à data da 
contagem  do  quinquênio,  qual  seja,  13/07/2012,  dia  da  propositura  da  ação, 
mantendo os demais termos do decisum de 1º grau.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 107, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  02 de setembro de 
2014.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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