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APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERES-
SE  RECURSAL  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
SENTENÇA QUE RECONHECE SUA ILEGITI-
MIDADE  PASSIVA.  NÃO  CONHECIMENTO
DA IRRESIGNAÇÃO.

– O interesse recursal consubstancia-se na neces-
sidade do apelante de obter a anulação ou a reforma
de uma decisão desfavorável. Logo, a interposição de
qualquer inconformismo está condicionado ao fato do
insurgente ter sido sucumbente, ou seja, que a decisão
em algum momento  lhe  tenha  sido  desfavorável,  o
que não ocorreu no presente caso,  uma vez ter a sen-
tença recorrida excluído o Estado do litígio, por reco-
nhecer sua ilegitimidade passiva ad causam.

RECURSO OFICIAL. ABONO DE PERMANÊN-
CIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDI-
DA À FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PESSOA  JURÍDICA DE  DIREITO  PÚBLICO.
AUTONOMIA  ADMINISTRATIVA  E  FINAN-
CEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFÍCIO DE-
VIDO  À  AUTORA.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUE-
RIMENTO  ADMINISTRATIVO.  DECISUM
QUE NÃO OBSERVA A PRESCRIÇÃO QUIN-
QUENAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  RE-
MESSA NECESSÁRIA.
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– Quanto  a preliminar  de  ilegitimidade  passiva
aventada pela Fundação de Ação Comunitária, tal não
deve prosperar, uma vez tratar-se de pessoa jurídica
de  direito  público  com plena  autonomia  financeira,
restando  inconteste  nos  autos  que  a  autora  encon-
trava-se cedida a este órgão, no exercício de cargo co-
missionado.

– A EC nº 41/03 instituiu o abono de permanên-
cia correspondente à contribuição do servidor para a
previdência social, que será devido aos servidores pú-
blicos  nas  situações  determinadas  pelo  constituinte,
sendo uma delas a prevista no § 1º do art. 3º da EC nº
41, que se destina aos servidores que, em 31.12.2003,
já haviam completado as exigências para se aposentar
e que contem com 30 ou 25 anos de contribuição, se
homem ou mulher, respectivamente,  desde que per-
maneçam em atividade, até a aposentadoria voluntária
ou compulsória,  ao completarem 70 anos.  No  caso
posto, entendo que a autora enquadra-se em tal hipó-
tese, pois, em retrocitada data, já havia completado as
exigências para a aposentadoria voluntária, contando,
inclusive, com 26 (vinte e seis) anos de contribuição.

– A lei não exige que a opção por permanecer em
atividade seja formalmente anunciada à Administra-
ção Pública. Em verdade, a escolha de continuar labo-
rando  pode  ser  entendida  pela  simples  omissão  do
servidor em requerer sua aposentadoria, não obstante
possuir os requisitos necessários.

– Os servidores públicos tem o prazo prescricio-
nal de 05 (cinco) anos para a cobrança de verbas sala-
riais,  conforme  previsto  no  art.  1º  do  Decreto  nº.
20.910/32. Assim, tendo a demanda sido proposta em
31 de julho de 2009,  os valores concernentes ao perí-
odo anterior à 31 de julho de 2004 encontram-se pres-
critas, merecendo retoque o decisum a quo que deter-
minou o pagamento dos valores referentes ao lapso
temporal compreendido entre dezembro de 2003 a no-
vembro de 2008.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACOR-
DA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão or-
dinária,  não conhecer  do apelo e  rejeitar a preliminar de ilegitimidade e dar
provimento parcial ao recurso oficial, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Recurso Oficial  e Apelação Cível interposta  pelo
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Estado  da  Paraíba, desafiando  sentença  oriunda  do  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  prolatada  nos  autos  da  Ação
Ordinária de Cobrança  movida por  Zelma Evangelista de Carvalho em
face do apelante.

Na peça de ingresso, a promovente narra ser servidora pública
estadual  fixada  na Secretaria  Estadual  da  Infra-Estrutura,  tendo exercido  o
cargo de provimento em comissão na FAC (Fundação de Ação Comunitária)
no período de 1994 a 2008. 

Narra,  contudo,  que  desde  o  dia  31  de  dezembro  de  2002,
adquiriu o direito à aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, e
no entanto, deixou de perceber a quantia referente ao abono de permanência,
nos termos do art. 3º, § 1º da EC 41/03. Requer, assim, o pagamento retroativo
referente  ao  período  de  dezembro  de  2003  a  fevereiro  de  2009,  com  a
incidência de juros e correção.

Contestando  a  ação  (fls.  28/42)  o  Estado  da  Paraíba  arguiu
preliminarmente sua ilegitimidade passiva  ad causam e a  prescrição bienal
nos  termos  do  Novo  Código  Civil.  Nó  mérito  aduz  que  os  documentos
acostados  pela  promovente  são  todos  referentes  ao  tempo  de  serviço  da
promovente  junto  à  FAC.  Ressalta,  ademais,  inexistir  nos  autos  qualquer
comprovação de que o Estado tenha concedido o abono de permanência à
postulante.

Por  sua  vez,  a  Fundação  de  Ação  Comunitária  alça  em
preliminar  sua  ilegitimidade  passiva,  uma  vez  que  os  valores  relativos  ao
recolhimento das contribuições previdenciárias da autora foram devidamente
repassados ao INSS, não havendo, portanto, qualquer responsabilidade do ente
promovido quanto à devolução dos valores. Por conseguinte, ressalta que o
abono é um benefício que requer prévio requerimento, ficando claro nos autos
que a autora não faz jus ao recebimento do abono de permanência no período
compreendido  entre  dezembro  de  2003  a  fevereiro  de  2009,  eis  que  tão
somente em novembro de 2008 requereu administrativamente a concessão da
verba em disceptação.

Impugnação à contestação às fls. 52/57.

Sentenciando o feito (fls. 60/63), o Magistrado singular julgou
parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  EM
PARTE  O  PEDIDO  DA  AÇÃO,  condenando  a
Fundação de Ação Comunitária ao pagamento dos
valores  referentes  ao  abono  de  permanência  no
período  compreendido  entre  dezembro  de  2003  a
novembro de 2008 quantia descrita na inicial, com
incidência de juros de mora, no percentual de 0,5%
(meio  por  cento),  incidente  desde  a  citação  e
atualização  monetária  em  uma  única  vez  até  o
efetivo pagamento, pelos Índices oficiais  aplicados à
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caderneta de poupança, o que faço com base no art.
40, §19, da CF.”

Na oportunidade, restou  reconhecida a ilegitimidade passiva do
Estado da Paraíba, ocasionando sua exclusão da lide.

O  Estado  da  Paraíba  interpôs  Apelação  Cível  (fls.  65/78),
repetindo os argumentos da peça contestatória.

Contrarrazões às fls. 87/91

A Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo proseguimento do
do recurso, sem manifestação do mérito, porquanto ausente o interesse público
que  justifique  o  patrocínio  do Ministério  Público  na  condição  de  órgão
interveniente (fls. 97/101).

  
É o relatório.

VOTO.

- Da  Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba:

Compulsando o caderno processual, observa-se  que o cerne da
questão cinge-se à análise do direito da autora à percepção retroativa de abono
de permanência. 

Sentenciou o  Magistrado pela  procedência  parcial  do  pedido
autoral,  condenando  condenando  a  Fundação  de  Ação  Comunitária  ao
pagamento  dos  valores  referentes  ao  benefício  em disceptação  no  período
compreendido entre dezembro de 2003 a novembro de 2008, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e, assim, excluindo-o da lide.

Diante do exposto, patente a ausência de interesse recursal do
Estado da Paraíba.

O  interesse  recursal  consubstancia-se  na  necessidade  do
apelante de obter a anulação ou a reforma de uma decisão desfavorável. Logo,
a  interposição  de  qualquer  inconformismo  está  condicionado  ao  fato  do
insurgente ter sido sucumbente, ou seja, que a decisão em algum momento lhe
tenha sido desfavorável.

Prevê o art. 499, do Código de Processo Civil:  

“Art. 499. O recurso pode ser interposto pela  parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público.” 

Neste sentido, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara: 

Assim sendo, é preciso, para que haja interesse em
recorrer,  que  a  interposição  do  recurso  seja
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necessária.  Significa  isto  afirmar  que  somente
haverá interesse em recorrer quando o recurso for o
único  meio  colocado  à  disposição  de  quem  o
interpõe, a fim de que alcance, dentro do processo,
situação  jurídica  mais  favorável  do  que  a
proporcionada pela decisão recorrida. (In. Lições de
Direito Processual Civil. v. 2, 13 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006, p. 70). 

Ainda:

Também  para  recorrer  se  exige  a  condição  do
interesse, tal como se dá com a propositura da ação.
O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame,
que  a  parte  sofreu  com a  sentença.  (In. Curso  de
Direito Processual Civil, Humberto Theodoro Júnior.
v. 1. 51 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 573). 

A jurisprudência segue a mesma orientação: 

Ação indenizatória c/c obrigação de fazer - Extinção
do processo sem resolução do mérito - Ausência de
interesse  recursal  da  ré  -  Conhecimento  do  apelo
apenas no que se refere aos honorários fixados na
sentença  -  Fixação  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos  no  §3º,  do  art.  20,  do  C.P.C.-  Se  o
processo foi extinto sem resolução do mérito não tem
a ré interesse recursal tendo em vista que foi a parte
vencedora.- Não há que se falar em majoração dos
honorários  de  sucumbência  se  os  mesmos  se
mostram justos, de acordo com as peculiaridades do
caso, e com os critérios estabelecidos no §3º, do art.
20, do C.P.C (TJMG, Ap. Cív. Nº 1.0145.07.416465-
1/001, Pedro Bernardes, Publicado em 13/10/2008).  

Mais,

APELAÇÃO  -  SUCUMBÊNCIA  -  AUSÊNCIA  -
INTERESSE RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
PROVA  PERICIAL  -  INDEFERIMENTO  -
INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA CERCEAMENTO
DE  DEFESA  -  AUSÊNCIA-  JUROS
REMUNERATÓRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-  LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 12% AO ANO -
INVIABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS  -  POSSIBILIDADE  -  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  -  COBRANÇA  CUMULADA  -
INVALIDADE  -  EXTIRPAÇÃO  DOS  DEMAIS
ENCARGOS  -  ONEROSIDADE  EXCESSIVA  -
NECESSIDADE DE FATO SUPERVENIENTE QUE
ALTERE  O  EQUILÍBRIO  CONTRATUAL.  1  -  A

Apelação Cível  e Recurso Oficial nº 0030852-15.2009.815.2001                                                                                                                     5 



discussão  de  questão  na  qual  não  sucumbiu  o
recorrente  compromete  a  configuração  de  seu
interesse  recursal,  inviabilizando  a  cognição  da
matéria aventada. 2 - Inexiste cerceamento de defesa
na  negativa  de  produção  de  prova  pericial  na
hipótese em que esta diligência consiste em medida
inútil à formação do convencimento do juiz. 3 - As
instituições financeiras podem fixar juros além dos
limites previstos no Código Civil, por incidência de
lei específica, sendo válida a estipulação que não se
reveste de abusividade. 4 - A capitalização de juros
por  instituição  financeira  é  permitida,  desde  que
prevista em contrato. 5 - Para que ocorra a revisão
do contrato, fundada na quebra da base objetiva do
negócio,  mister  a  demonstração  de  fato
superveniente  apto  a  alterar  substancialmente  o
equilíbrio  contratual,  propiciando  uma  ruptura  no
sinalagma  que  acarrete  onerosidade  excessiva  ao
devedor.  6  -  Reputada  inválida  a  cobrança  de
comissão  de  permanência  com  demais  encargos
moratórios, estes devem ser extirpados (TJMG, Ap.
Cív.  Nº  1.0016.09.091560-0/002,  Rel.  Des.  Pedro
Bernardes, Publicado em: 01/03/2010) - grifei.

Assim, ausente o interesse recursal do apelante, não conheço da
presente irresignação.

- Do Recurso Oficial:

Como já visto, trata-se de Recurso Oficial proveniente do Juízo
da 2ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital  nos  autos da  Ação
Ordinária de Cobrança movida por Zelma Evangelista de Carvalho em face
da Fundação de Ação Comunitária – FAC.

Narrou a promovente na exordial ser servidora pública estadual
fixada na Secretaria Estadual da Infra-Estrutura.,  tendo exercido o cargo de
provimento em comissão na FAC (Fundação de Ação Comunitária) no período
de 1994 a 2008. Aduz, contudo,  que desde o dia 31 de dezembro de 2002,
adquiriu o direito à aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, e
no entanto deixou de perceber a quantia referente ao abono de permanência,
nos  termos  do  art.  3º,  §  1º  da  EC  41/03.  Requereu,  assim,  o  pagamento
retroativo referente ao período de dezembro de 2003 a fevereiro de 2009, com
a incidência de juros e correção. 

Por sua vez o promovido aduz em preliminar sua ilegitimidade
passiva, uma vez que os valores relativos ao recolhimento das contribuições
previdenciárias  da  autora  foram  devidamente  repassados  ao  INSS,  não
havendo,  portanto,  qualquer  responsabilidade  do  ente  promovido  quanto  à
devolução dos valores. Por conseguinte, ressalta que o abono é um benefício
que requer prévio requerimento, ficando claro nos autos que a autora não faz
jus ao recebimento do abono de permanência no período compreendido entre
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Dezembro de 2003 a fevereiro de 2009, eis que tão somente em novembro de
2008 requereu administrativamente a concessão da verba em disceptação.

O  Magistrado  a  quo afastou  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva e julgou procedente em parte o pedido, condenando a Fundação de
Ação  Comunitária  ao  pagamento  dos  valores  referentes  ao  abono  de
permanência no período compreendido entre dezembro de 2003 a novembro
de 2008.

Pois bem. 

Quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  aventada  pela
Fundação de Ação Comunitária, tal não deve prosperar, uma vez tratar-se de
pessoa jurídica de direito público com plena autonomia financeira, restando
inconteste nos autos a prestação de serviços pela autora

Adentrando no mérito, inicio retroagindo à EC Nº 20/98, que
em  seu  art.  3º,  instituiu  a  isenção  de  contribuição  previdenciária  para  os
servidores  que,  até  16  de  dezembro  de  1998,  houvesse  completado  as
exigências  para  a  aposentadoria  com  proventos  integrais  e  proporcionais.
Vejamos:

"Art.  3º  -  É  assegurada  a  concessão  de
aposentadoria  e  pensão,  a  qualquer  tempo,  aos
servidores públicos e aos segurados do regime geral
de  previdência  social,  bem  como  aos  seus
dependentes,  que,  até  a  data  da  publicação  desta
Emenda,  tenham  cumprido  os  requisitos  para  a
obtenção destes benefícios, com base nos critérios da
legislação então vigente.

§ 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha
completado  as  exigências  para  aposentadoria
integral e que opte por permanecer em atividade fará
jus  à  isenção  da  contribuição  previdenciária  até
completar as exigências para aposentadoria contidas
no art. 40, § 1º, III, ‘a’, da Constituição Federal.
(…)

Art.  8º  -  Observado  o  disposto  no  art.  4º  desta
Emenda  e  ressalvado  o  direito  de  opção  a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é
assegurado o direito à aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º,
da  Constituição  Federal,  àquele  que  tenha
ingressado  regularmente  em  cargo  efetivo  na
Administração  Pública,  direta,  autárquica  e
fundacional, até a data de publicação desta Emenda,
quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher;
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II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em
que se dará a aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo,
à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se
mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente
a  vinte  por  cento  do  tempo  que,  na  data  da
publicação  desta  Emenda,  faltaria  para  atingir  o
limite de tempo constante da alínea anterior.
§ 1º O servidor  de que trata este artigo, desde que
atendido  o  disposto  em  seus  incisos  I  e  II,  e
observando o disposto no art. 4º desta Emenda, pode
aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo
de  contribuição,  quando  atendidas  as  seguintes
condições:
I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a
soma de:
a)  trinta  anos,  se  homem  e  vinte  e  cinco  anos se
mulher e
b) um período adicional de contribuição equivalente
a  quarenta  por  cento  do  tempo  que,  na  dada  da
publicação  desta  Emenda,  faltaria  para  atingir  o
limite de tempo constante da alínea anterior;
II – os proventos da aposentadora proporcinal serão
equivalentes  a  setenta  por  cento  do  valor  máximo
que  o  servidor  poderia  obter  de  acordo  com  o
“caput”,  acrescido  de  cinco  por  cento  ao  ano  de
contribuição que supere a soma a que  se refere o
inciso anterior, até o limite de cem por cento.
(...)
§ 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após
completar  as  exigências  para  aposentadoria
estabelecidas no ‘caput’, permanecer em atividade,
fará jus à isenção da contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria contidas
no art. 40, § 1º, III, ‘a’, da Constituição Federal."

.Ressalte-se que,  em ambas as hipóteses,  o  servidor  somente
fará jus à isenção até completar os requisitos de idade e contribuição fixados
na  alínea  ‘a’ do  inc.  III  do  art.  40  da  CF  (60  anos  de  idade  e  35  de
contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher).

Pelas regras acima descritas, a autora em 31 de dezembro  de
2002,  adquiriu  o  o  direito  à  aposentadoria  voluntária  com  proventos
proporcionais, uma vez contar na oportunidade com 26 (vinte e seis) anos de
contribuição e 51 (cinquenta e um) anos de idade, adquirindo, desta feita, o
direito  à  isenção  de  contribuição  previdenciária  até  que  completasse  os
requisitos da contidos na alínea ‘a’ do inc. III do art. 40 da CF.

A EC nº 41/03, por sua vez, instituiu o abono de permanência
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correspondente à contribuição do servidor para a previdência social, que será
devido aos servidores públicos em três situações distintas:

a)A do § 19 do art. 40 da CF, com a redação dada pela EC nº
41/03, que se dirige a todos os servidores que completarem 60 anos de idade e
35 de contribuição (se homem) ou 55 anos de idade e 30 de contribuição (se
mulher),  desde  que  permaneçam em atividade,  até  a  efetiva  aposentadoria
voluntária ou compulsória;

b)A do  §  5º  do  art.  2º  da  EC  nº  41/03,  que  se  dirige  aos
servidores  que  ingressaram  no  serviço  público  até  16.12.1998  (data  de
publicação da EC nº 20/98) e que contarem com 53 anos de idade, 5 anos no
cargo  efetivo  em  que  se  der  a  aposentadoria  e  35  anos  de  contribuição
(acrescidos,  estes  últimos,  de  um  período  adicional  de  contribuição
equivalente a 20% do tempo que, em 16.12.2003, faltaria para completar os 35
anos  de  contribuição),  se  homem  (para  as  mulheres  os  limites  ficam
diminuídos  em  5  anos),  desde  que  permaneçam  em  atividade  e  até  a
aposentadoria voluntária ou compulsória;

c)A do § 1º do art. 3º da EC nº 41, que se destina aos servidores
que, em 31.12.2003, já haviam completado as exigências para se aposentar e
que  contem  com  30  ou  25  anos  de  contribuição,  se  homem  ou  mulher,
respectivamente,  desde  que  permaneçam em atividade,  até  a  aposentadoria
voluntária ou compulsória, ao completarem 70 anos.

No  caso  posto,  tenho  que  a  autora  enquadra-se  na  terceira
hipótese, pois, conforme já concluído, em 31 de dezembro de 2003, já havia
completado as exigências para a aposentadoria voluntária, contando, inclusive,
com 26 (vinte e seis) anos de contribuição.

Passada  a  questão,  quanto à  alegação do recorrido de  que o
abono  é  um  benefício  que  requer  prévio  requerimento,  tal  não  merece
prosperar.

A lei não exige que a opção por permanecer em atividade seja
formalmente anunciada à Administração Pública. Em verdade, a escolha de
continuar laborando pode ser entendida pela simples omissão do servidor em
requerer sua aposentadoria, não obstante possuir os requisitos necessários.

Neste sentido, jurisprudência das Cortes Pátrias de Justiça:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  SERVIDOR  DO
MUNICÍPIO  DE  ITUIUTABA  -  ABONO
PERMANÊNCIA  -  DESNECESSIDADE  DE
FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA SEU
RECEBIMENTO  -  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE -  RETIFICAÇÃO
NA  FORMA  DE  ATUALIZAÇÃO  DO  DÉBITO  -
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA  NO
REEXAME  NECESSÁRIO,  PREJUDICADO  O
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  
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-  "O  abono  de  permanência  é  devido  desde  o
momento em que o servidor público que permanece
em  atividade  completa  os  requisitos  para  a
aposentadoria, independentemente de formalização
de  requerimento." 
-  Retificação  na  forma de  atualização  do  débito.  
-  Sentença  parcialmente  reformada  no  reexame
necessário,  prejudicado  o  recurso  voluntário.
(Apelação  Cível  1.0342.09.123057-9/001,
Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  28/05/2014,  publicação  da
súmula em 05/06/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
SERVIDOR  PÚBLICO  ABONO  DE
PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR
DA  DATA  EM  QUE  PREENCHIDOS  OS
REQUISITOS  PARA  A  APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA  OU  DA DATA  DE  ENTRADA EM
VIGOR  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
41/2003. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ART. 1º. F
LEI  Nº  9.494/97-  RECURSO  PROVIDO.  A
administração  pública  não  pode  limitar  o
pagamento de benefício de abono de permanência
porque previsto em norma constitucional de efcácia
plena,  ou seja,  que possuem aplicabilidade direta,
imediata  e  integral.  A  aquisição  do  direito  à
percepção do abono de permanência se dá com o
preenchimento das condições para a aposentadoria
voluntária, e não com o requerimento. A partir de 29
de junho de 2009,  o índice a ser  aplicado para a
correção  monetária  e  os  juros,  no  caso  de
condenação da Fazenda Pública, será o aplicado à
caderneta  de  poupança,  em  conformidade  com  a
legislação  vigente.  O art.  1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, apenas
transpôs da jurisprudência para a Lei que, "para fns
de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma
única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices
ofciais 15 de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta  de  poupança.  ".  (TJ-MS;  APL 0029583-
08.2009.8.12.0001;  Campo  Grande;  Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha;
DJMS 24/02/2014; Pág. 14)

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO  DE
VITÓRIA  DE  SANTO  ANTÃO.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  ABONO  DE
PERMANÊNCIA.  TERMO  INICIAL.
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DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
LEGAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O
pagamento  do  abono  de  permanência  ao  servidor
não elide a obrigação do ente público empregador de
promover o desconto da contribuição previdenciária
devida  pelo  servidor,  de  modo  que  o  município
empregador  é  parte  legítima para figurar  no  polo
passivo da lide. II. Do preenchimento das exigências
para a aposentadoria voluntária deflui o direito ao
abono  de  permanência  ao  servidor  público,  de
maneira  que  inexiste  qualquer  exigência  do
constituinte  derivado  relativamente  a  prévio
requerimento  administrativo,  menos  ainda  de  seu
deferimento para que o abono de permanência e seus
efeitos  incidam.  III.  Agravo  legal  desprovido.  (TJ-
PE;  Rec.  0003893-51.2011.8.17.1590;  Rel.  Des.
Jorge  Americo  Pereira  de  Lira;  Julg.  18/02/2014;
DJEPE 27/02/2014)

Nesses  termos,  tenho  que  a  autora  faz  jus  à  percepção  de
retroativo  referente  ao  abono  de  permanência  não  pago  pela  recorrida,
devendo-se observar, contudo, a prescrição quinquenal de tais parcelas.

Como se sabe,  os servidores públicos tem o prazo prescricional
de 05 (cinco) anos para a cobrança de verbas salariais, conforme previsto no
art. 1º do Decreto nº. 20.910/32: 

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios,  bem assim todo e qualquer direito
ou  ação  contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do
qual se originarem”.

Dispõe, ainda, a Súmula 85 do STJ o seguinte:

“Súmula:  85,  do  STJ  –  Nas  relações  jurídicas  de
trato sucessivo em que a fazenda publica figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação”.

Assim, tendo a demanda sido proposta em 31 de julho de 2009,
os valores concernentes ao período anterior à 31 de julho de 2004 encontram-
se  prescritas,  merecendo  retoque  o  decisum  a  quo que  determinou  o
pagamento  dos  valores  referentes  ao  lapso  temporal  compreendido  entre
dezembro de 2003 a novembro de 2008.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
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e  quanto  ao  RECURSO  OFICIAL,  REJEITO  A  PRELIMINAR de
ilegitimidade  passiva  para,  no  mérito,  DAR-LHE  PROVIMENTO
PARCIAL, condenando a Fundação de Ação Comunitária ao pagamento dos
valores referentes ao abono de permanência no período compreendido entre
agosto  de  2004  a novembro  de  2008,  valores  estes  a  serem  devidamente
apurados em liquidação de sentença, mantendo  a decisão vergastada em todos
os demais termos.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir 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. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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