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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Apelação Cível – nº. 0066980-58.2014.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  representado  por  seu
Procurador-Chefe, Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB nº 17.281).

Apelada: Maria José de Araújo Braga – Advs.: Alberto Costa dos Santos
(OAB/PB nº 14.823) e outros.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUXÍLIO SAÚDE. VERBA
DE  CARÁTER  GERAL.  SERVIDOR  QUE
INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  E  SE
APOSENTOU  ANTES  DA  EC.  Nº  41/2003.
DIREITO  À  PARIDADE.  EXTENSÃO  DO
BENEFÍCIO  NOS  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

-  A Segunda  Seção  Especializada  Cível  deste
Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado
de Segurança n. 999.2011.001.092-6/001, de que
foi relatora a Desembargadora Maria das Graças
Moraes Guedes, decidiu que o auxílio-saúde deve
ser  estendido  aos  inativos,  uma  vez  que  é
concedido  pela  Administração  Pública  de  forma
completamente  desassociada  dos  misteres
inerentes às funções da Defensoria Pública.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  prejudicial  de
prescrição e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível  (fls.  70/74) interposta
pela PBPREV – Paraíba Previdência, hostilizando sentença do Juízo de
Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos
autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Maria José de Araújo
Braga, ora apelada, julgou procedente os pedidos contidos na inicial,
para condenar a promovida a implantar nos proventos de aposentadoria
da  autora  os  valores  referentes  ao  auxílio  saúde,  bem  como,  ao
pagamento retroativo das valores que essa deixou de receber, observado
o período não prescrito.

Nas razões recursais (fls. 70/74), a insurgente suscita
em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal.

No  mérito,  aduz  que  a  aludida  verba  possui  caráter
transitório e natureza indenizatória, não podendo ser enquadrada como
parte integrante da remuneração da servidora, muito menos, considerada
para fins de cálculo do benefício previdenciário.

Sustenta ainda, que nas demandas ajuizadas em face
da Fazenda Pública, os juros de mora devem ser estipulados de acordo
com o disposto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e na Súmula nº 188, do STJ.

Ao final pugna pelo provimento do recurso. 

Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou
contrarrazões (fl. 86/95), refutando os termos do recurso.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu  parecer  (fls.  102/105)  opinando  pela  rejeição  da  prejudicial  de
mérito, no entanto, sem se manifestar quanto ao mérito do recurso, em
virtude da ausência de interesse público que recomende a sua atuação.

É o relatório.

V O T O.

Inicialmente  conheço  do  apelo,  eis  que  presentes  os
requisitos de admissibilidade do recurso.

Da prescrição quinquenal.

De  acordo  com  o  Decreto nº 20.910/32 o  prazo
prescricional para reclamar dívida da Fazenda Pública é de cinco anos.

Nesse sentido, há entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça que não deixa dúvida sobre o prazo prescricional
incidente em relações jurídicas em que a Fazenda Pública figure em um
dos polos:

“Súmula nº 85 STJ. 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
a propositura da ação.”.

No entanto,  há de se  considerar  que as  relações de
trato sucessivo só geram a prescrição das prestações vencidas no
quinquênio anterior a data da propositura da ação.  Nesses  termos,
colacionamos decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

“Servidor público estadual. Desvio de função.
Direito às diferenças salariais. Prescrição. Relação
jurídica de trato sucessivo.  Aplicação da Súmula
85. Agravo regimental improvido.”  (AgRg no Ag
887.360/BA, Rel. Ministro  NILSON NAVES, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 24/05/2010)
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In  casu,  o  magistrado  singular  agiu  com  acerto  ao
considerar como termo inicial para contagem da prescrição quinquenal, a
data de ajuizamento da causa.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito.

O cerne  da  questão,  diz  respeito  à  possibilidade  de
extensão do auxílio-saúde,  pago aos Defensores Públicos da ativa,  aos
servidores aposentados.

Segundo  a  jurisprudência  do  pretório  excelso,
vantagens  de  caráter  geral,  desvinculadas  do  exercício  da  função,
concedidas ao pessoal da ativa, devem, em respeito à paridade, alcançar
os inativos.

Nesse diapasão destaco os seguintes precedentes:

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART.  40,  § 5º,
DA CF/88, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEITO DE
EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL
PLENO.  POLICIAIS  MILITARES.  ESTADO  DO
CEARÁ.  VANTAGENS  CONCEDIDAS  PELA  LEI
11.167/86.  EXTENSÃO  AOS  PENSIONISTAS.
POSSIBILIDADE.  NATUREZA  GENÉRICA.
PRECEDENTES.  1.  O Tribunal  Pleno,  no  MI  211-
8/DF,  rel.  Min.  Octávio  Gallotti,  rel.  p/  acórdão
Min. Marco Aurélio, DJ de 18-08-1995, decidiu que
a norma constante na redação original do art. 40,
§  5º,  da  CF/88  possui  eficácia  imediata,
independendo de lei regulamentadora o direito ali
assegurado. 2. A jurisprudência do STF é pacífica
no  entendimento  de  que  são  extensivas  aos
pensionistas  todas  as  vantagens  concedidas  em
caráter geral aos servidores em atividade. 3. No
caso, as verbas concedidas aos policiais militares
em  atividade  pela  Lei  11.167/86  a  título  de
gratificação de risco de vida, diárias operacionais,
entre  outros,  possuem natureza  genérica,  razão
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pela qual devem ser estendidas aos pensionistas
(AI 265.373-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda
Turma, DJ de 02-02-2001; RE 344.242-AgR, rel.
Min. Dias Toffoli,  Primeira Turma, DJe de 01-07-
2011).  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (RE  395037  AgR,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em
28/05/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-109
DIVULG 10-06-2013 PUBLIC 11-06-2013) 

INATIVOS –  BENEFÍCIO  CONCEDIDO DE  FORMA
GERAL AOS ATIVOS – INCIDÊNCIA DO § 8º DO
ARTIGO  40  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  NA
REDAÇÃO PRIMITIVA.

Constando  do  acórdão  proferido  e  impugnado
mediante  o  extraordinário  o  caráter  geral  da
gratificação,  a  beneficiar  os  servidores  na  ativa
como  um  grande  todo,  descabe  cogitar  de
infrigência do § 8º do artigo 40 da Constituição
Federal, na redação primitiva, no que reconhecido
o  direitodos  inativos.  (RE  450072  AgR,  Relator:
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
28/08/2012,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-186
DIVULG 20-09-2012 PUBLIC 21-09-2012.)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDORES  PÚBLICOS  DA
POLÍCIA  CIVIL.  AUXÍLIO-MORADIA  CONCEDIDO
AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS
INATIVOS.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  A
jurisprudência  desta  Corte  reconhece  a
autoaplicabilidade da norma do art. 40, § 4º, da
Constituição Federal (redação original), a implicar
que  vantagens  de  caráter  geral  concedidas  a
servidores da ativa sejam estendidas aos inativos.
2.  Não  se  abre  a  via  do  recurso  extraordinário
para  o  reexame  de  matéria  ínsita  ao  plano
normativo  local.  Incidência  da  Súmula  nº  280
desta  Corte.  3.  Agravo  regimental  não  provido.
(RE 145937 AgR -  Relator:  Min.  DIAS TOFFOLI,
Primeira  Turma,  julgado  em  24/04/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 15-05-
2012 PUBLIC 16-05-2012.)

Conhecendo  de  demanda  análoga  à  ora  examinada,
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esta Corte de Justiça, através da Segunda Seção Especializada Cível, nos
autos do Mandado de Segurança n. 999.2011.001.092-6/001, decidiu que
o auxílio-saúde deve ser estendido aos inativos, uma vez que é concedido
pela  Administração  Pública  de  forma  completamente  desassociada  dos
misteres inerentes às funções da Defensoria Pública.

Eis a ementa do mencionado Acórdão:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO
INATIVO.  REGIME  REMUNERATÓRIO.  SUBSÍDIO.
LEI. CRIAÇÃO DE VERBAS PARA DEFENSORES EM
ATIVIDADE.  NECESSIDADE  DE  AFERIÇÃO  DA
NATUREZA  JURÍDICA  DE  CADA  VERBA.
ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE,  AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO,  AUXÍLIO-MORADIA  E  ANUIDADE
OAB/PB.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  VERBAS
PROTER LABOREM. AUXÍLIO-SAÚDE. INSTITUIÇÃO
DE FORMA GERAL AOS DEFENSORES DA ATIVA.
EXTENSÃO  AOS  APOSENTADOS.  CONCESSÃO
PARCIAL.

- Verba paga propter laborem é aquela instituída
para a recompensa dos riscos ou ônus decorrentes
de  trabalhos  normais  executados  em  condições
anormais.

- O adicional de periculosidade, instituído apenas
para  os  Defensores  que  laboram  junto  aos
estabelecimentos prisionais, é vantagem paga em
razão do desgaste psíquico e do risco de agressão
física, ao qual está exposto o servidor que trabalha
junto à população carcerária.

- Os auxílios alimentação e moradia, bem como a
anuidade  da  OAB/PB  possuem  nítido  caráter
indenizatório,  denominados  de  vantagens
pecuniárias do tipo propter laborem ou pro labore
faciendo,  condicional,  cuja  percepção  exige  o
efetivo exercício da atividade.

- Sendo  o  auxílio-saúde  destinado  à  cobertura
parcial  ou  total  da despesa  do Defensor  Público
com plano de saúde e assistência médica de sua
livre escolha até o limite de 10% (dez por cento)
do subsídio do Defensor Público Especial que atua
na  Segunda  Instância,  seu  pagamento  não  está
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relacionado  à  atividade  e  ao  desempenho  das
atribuições  do  Defensor,  tratando-se,  pois,  de
verba  geral  e  deferida  indistintamente  aos
Defensores  da ativa,  devendo ser  estendida aos
aposentados.1

Diante deste contexto, sem maiores delongas, observa-
se  que  a  apelada,  como  defensora  inativa,  faz  jus  ao  auxílio-saúde,
porquanto, mesmo sob o rótulo de verba indenizatória,  o Poder Público
procedeu a um verdadeiro aumento remuneratório.

Registre-se  ainda,  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,
quando  do  julgamento  do  RE  590.260  (tema  139),  em  análise  de
Repercussão  Geral,  fixou  entendimento  de  que:  “Os  servidores  que
ingressaram  no  serviço  público  antes  da  EC  41/2003,  mas  que  se
aposentaram  após  a  referida  emenda,  possuem  direito  à  paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC
47/2005.”. Vejamos:

EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADE  DE
MAGISTÉRIO,  INSTITUÍDA  PELA  LEI
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO.  DIREITO  INTERTEMPORAL.  PARIDADE
REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E
INATIVOS  QUE  INGRESSARAM  NO  SERVIÇO
PÚBLICO  ANTES  DA  EC  41/2003  E  SE
APOSENTARAM  APÓS  A  REFERIDA  EMENDA.
POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E
ARTS.  2º  E  3º  DA  EC  47/2005.  REGRAS  DE
TRANSIÇÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a
gratificação  extensiva,  em  caráter  genérico,  a
todos  os  servidores  em  atividade,
independentemente  da  natureza  da  função
exercida  ou  do  local  onde  o  serviço  é  prestado

1 TJPB, Mandado de Segurança 999.2011.001.092-6/001, Relatora: Desª Maria das Graças Morais Guedes, 2ª 
Seção Especializada Cível, DJPB 01.03.2013.
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(art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores
que ingressaram no serviço público antes da EC
41/2003, mas que se aposentaram após a referida
emenda,  possuem  direito  à  paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de
transição especificadas  nos arts.  2º  e  3º  da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente
provido.  (RE  590260,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
200  DIVULG  22-10-2009  PUBLIC  23-10-2009
EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n.
278, 2010, p. 32-44) 

No que diz respeito à matéria concernente aos juros de
mora fixados na sentença, se insurge o apelante quanto ao percentual de
0,5%, aplicado pelo Juízo  a quo, alegando que nas demandas ajuizadas
em face da Fazenda Pública, os juros de mora devem ser estipulados de
acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Em relação aos juros de mora, a partir da entrada em
vigor da Lei nº 11.960/09 (30.06.09, cf. art. 9º dessa Lei), devem ser
observados os parâmetros fixados pelo art. 5º, que deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor, in verbis:

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.
(grifo nosso).

A nova redação  do referido  dispositivo,  além de não
fazer mais restrições quanto à natureza das condenações, passa a se valer
das regras da caderneta de poupança para fins de atualização monetária
nas execuções contra a Fazenda Pública, motivo pelo qual, no ponto, não
há o que se modificar na sentença.

Isto  Posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO RECURSO
APELATÓRIO, mantendo a decisão proferida incólume em todos os seus
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termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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