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- Tendo em vista que a lide trata apenas de valores pagos a
servidores  aposentados  ou  pensionistas,  emerge  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,  em razão  do  que  resta  fundamental
reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo o
feito, em relação a este, sem resolução de mérito.

- “Consoante as Súmulas n. 269 e 271 do STF, o mandado de
segurança não pode substituir a ação de cobrança, tampouco
serve para o recebimento de verbas anteriores à impetração do
mandamus.  Por  essa  razão,  o  recebimento  dos  valores
retroativos deve ser feito pela via judicial adequada. Contudo,
na ação de cobrança não é viável a rediscussão de questões



sobre as quais já incide a coisa julgada,  exceto se o Estado
trouxer argumentos que demonstrem a inexistência do direito
no  período  que  antecedeu  a  impetração  do  mandado  de
segurança, o que não é o caso dos autos. Recurso a que se nega
provimento”.  (APL  00159276820108220001,  Rel.  Des.  Walter
Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial – DJe 19/06/2012).

- “A 1ª Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel. Min.
Castro Meira, DJe de 2.8.2013 , recurso submetido ao regime
previsto no art.  543-C do CPC),  levando em consideração o
entendimento  firmado  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF
(acórdão pendente de publicação), pacificou entendimento no
sentido  de  que,  em  se  tratando  de  condenação  imposta  à
Fazenda  Pública,  de  natureza  não  tributária,  os  juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração  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”1.

- Conforme art. 20, § 4º, do CPC/1973, “Nas causas de pequeno
valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação  ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas
execuções,  embargadas  ou não,  os  honorários  serão  fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz”, de modo que, à luz
da  casuística  em  desate,  não  se  vislumbra  defeito  na
estipulação dos honorários sucumbenciais, eis que razoáveis e
condizentes  com  “a  natureza  e  importância  da  causa,  o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço”, de acordo com o § 3º, c, do artigo em menção.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, rejeitar a preliminar de afastamento da ilegitimidade passiva do
Estado da Paraíba e, no mérito, dar provimento parcial à remessa e ao apelo, nos
termos do voto do Relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 354.

RELATÓRIO

1 STJ - AgRg no REsp 1388941/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, 04/02/2014.



Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  manejada  pelo
Espólio de Reginaldo Moura Brasil contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Exma. Silvana Carvalho Soares, nos
autos da ação ordinária de cobrança movida pelo ora apelante em face da PBPREV –
Paraíba Previdência e do Estado da Paraíba, entes públicos recorridos.

Na sentença ora objurgada, a douta magistrada a quo extinguiu
o feito sem resolução de mérito em relação ao Estado da Paraíba, face à ilegitimidade
passiva, assim como, no mérito, julgou procedente o pedido exordial, para condenar
a PBPREV ao pagamento das diferenças dos proventos pagos ao autor entre 17/11/01
e 16/11/06,  decorrente da atualização da gratificação SE-2, no valor mensal de R$
3.326,11, acrescido de correção monetária e juros de mora, fixando, ademais, verbas
de patrocínio na alçada de R$ 1.000,00, em favor do causídico do polo autoral.

Inconformada com parcela do provimento singular em apreço,
a parte autora ofertou suas razões recursais, argumentando, em suma: a legitimidade
passiva do Estado da Paraíba, em sede preliminar; no mérito, a salutar adequação
dos juros de mora e da correção monetária, bem assim dos honorários advocatícios.

Em seguida, intimados, os entes públicos recorridos ofertaram
contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum, o que fizeram ao rebater cada
uma das razões recursais suscitadas pela parte processual ex adversa.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO EM CONJUNTO A REMESSA E O APELO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em
disceptação, urge adiantar que a remessa necessária e o recurso apelatório merecem
ser  providos  parcialmente,  apenas  para  adequar  os  juros  de  mora  e  a  correção
monetária aos termos da mais recente e abalizada Jurisprudência pátria.

À luz de tal consideração, faz-se fundamental salientar que a
controvérsia submetida ao crivo desta Corte transita em redor do direito de servidor
inativo  à  percepção  de  pagamento  correspondente  à  atualização  de  gratificação
incorporada aos seus proventos, relativamente a período anterior a impetração de
mandamus no qual restou reconhecido seu direito líquido e certo respectivo.

Antes de adentrar no meritum causae, denote-se a insubsistência
da arguição perfilhada no sentido da legitimidade passiva do Estado da Paraíba,
tendo em vista,  em suma, a  ausência  de participação deste  ente no mandado de



segurança subjacente à presente demanda, o qual lhe confere, inclusive, fundamento,
bem  assim  a  ausência  de  responsabilidade  daquele  pela  gestão  do  regime  de
previdência, que compete a autarquia detentora de personalidade jurídica própria.

Nesse viés, frise-se que, já sendo o polo autoral aposentado à
época dos fatos apurados e em tendo o mesmo discutido a atualização de rubrica
incorporada  em  seus  proventos,  a  legitimidade  passiva  ad  causam  recai  sobre  a
autarquia previdenciária, e não sobre o Ente Político, cuja personalidade jurídica não
se confunde com a da entidade incumbida do pagamento de verbas previdenciárias,
qual seja a PBPREV, nos termos do artigo 39, da Lei estadual n° 7.517/2003.

A esse respeito, emerge a Jurisprudência pacífica desta Corte:

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO DA PARAÍBA. ACOLHIMENTO. - 0 Estado da Paraíba
não pode figurar no polo passivo da presente lide, uma vez que a
pretensão  autoral  é  de  competência  exclusiva  da  PBPREV,
entidade autárquica responsável pelo pagamento dos benefícios
previdenciários  dos  servidores  estaduais.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
206,  §  2°  DO  CÓDIGO  CIVIL.  INAPLICABILIDADE.
REJEIÇÃO.  Súmula  85  do 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 à propositura da ação. REMESSA OFICIAL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA.  CUMULADA  COM  COBRANÇA.
PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
FUNDAMENTO  QUE  SE  CONFUNDE  COM  0  PRÓPRIO
MÉRITO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE ESPECIAL GAE. CONCESSÃO A TODOS DA
ATIVA.  CARÁTER  GERAL  E  LINEAR.  INEXISTÊNCIA  DE
DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADE  ESPECÍFICA.
NATUREZA  DE  AUMENTO  SALARIAL.  EXTENSÃO  AOS
PROVENTOS  DOS  APOSENTADOS.  POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  PARIDADE.  REVISÃO
DETERMINADA PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, §
4°  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DESPROVIMENTO.  -  A
Gratificação  de  Atividade  Especial  GAE  deferida  a  todos  os
defensores públicos estaduais da ativa, de forma indiscriminada,
não  estando  atrelada  ao  desenvolvimento  de  atividade
específica, reveste-se do caráter de generalidade e de linearidade.
- A denominação de algumas parcelas remuneratórias, sugerindo
a ideia de que constituem benefícios propter laborem, não afasta
o  seu  real  caráter,  quando  deferidos  indistintamente  aos
servidores públicos da ativa. - As vantagens de caráter genérico



concedidas aos servidores da ativa são extensíveis aos inativos,
por força do § 40 do art. 40 da Carta Magna. - A paridade entre a
remuneração dos ativos e os proventos dos inativos permaneceu
assegurada  pela  EC  n°  41/03  àqueles  que  já  usufruíssem  de
benefícios  antes  do  início  da  sua  vigência.  -  Os  benefícios  e
vantagens de natureza geral, como é o caso dos autos, devem ser
aplicados aos servidores ativos e inativos. Precedentes do STF.
(TJPB - 20020090176633001 -  2 CAMARA CIVEL - Relator DR.
RICARDO VITAL DE ALMEIDA - j. em 13/09/2011).

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 da 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. 0 art. 557 do
CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário. TJPB - Acórdão do processo nº 20020090176575001 -
Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DRA.  MARIA  DAS
GRACAS MORAIS GUEDES - j. Em 24/01/2012).

Sobre o tema, confira-se, ainda, precedente do Colendo 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. Min. JORGE MUSSI, T5, 04/12/08, DJe 02/02/2009).

Sob  referido  prisma,  verifica-se,  inclusive  à  luz  da
Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais,  que  não  recai  qualquer  legitimidade
passiva  sobre  o  Estado  da  Paraíba,  mas  sim,  sobre  a  autarquia  previdenciária
estadual, qual seja a PBPREV – Paraíba Previdência, esta, por sua vez, parte estranha
à lide, o que impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.

Isto posto, rejeito a discussão preliminar tecida pelo autor.

No mérito,  exsurge  destacar  que,  a  teor  do  que estabelece  a
súmula 271,  do excelso  Supremo Tribunal  Federal,  “a 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”.

A contrário sensu, os efeitos patrimoniais anteriores à impetração
do Mandado de Segurança devem ser objeto de execução nos próprios autos do writ
of mandamus, estando reservada à ação de cobrança a busca pelos efeitos patrimoniais
anteriores ao ajuizamento da demanda, tal como debatido no caso.

Atente-se, portanto, que uma vez reconhecido o direito do polo
promovente  à  atualização  da  verba,  a  ação  de  cobrança  dos  valores  anteriores  à
impetração  do  writ não  comporta  maiores  discussões,  limitando-se  apenas  a
definição  do  quantum devido  e  à  análise  da  prescrição,  não merecendo  retoques,
nesse ponto, a sentença primeva objurgada. No mesmo sentido, confira-se:

“Consoante as Súmulas n. 269 e 271 do STF, o mandado de
segurança não pode substituir a ação de cobrança, tampouco
serve para o recebimento de verbas anteriores à impetração do
mandamus.  Por  essa  razão,  o  recebimento  dos  valores
retroativos deve ser feito pela via judicial adequada. Contudo,
na ação de cobrança não é viável a rediscussão de questões
sobre as quais já incide a coisa julgada,  exceto se o Estado
trouxer argumentos que demonstrem a inexistência do direito
no  período  que  antecedeu  a  impetração  do  mandado  de



segurança, o que não é o caso dos autos. Recurso a que se nega
provimento”. (APL 00159276820108220001 – Rel.  Des. Walter
Waltenberg Silva Junior - 2ª Câmara – DJe 19/06/2012).

Nesse diapasão, não subsiste qualquer dúvida no que atine ao
direito do polo autoral à percepção das diferenças reclamadas na presente demanda.

Ademais,  naquilo  que  tange  aos  consectários  legais  retro
mencionados, urge ressaltar que o STJ firmou entendimento de que, nas condenações
impostas à Fazenda Pública, “[...] para pagamento de verbas remuneratórias devidas
a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de
1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período
anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que
acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida
Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de
30/06/2009),  que deu nova redação ao art.  1º-F  da  Lei  9.494/97;  juros moratórios
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção  monetária,  em  face  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu
nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da
publicação da referida Lei (30/06/2009).2

Relativamente  aos  termos  de  início  dos  juros  de  mora  e  da
correção monetária, aponto que tais consectários legais devem incidir na forma acima
elencada, a contarem, respectivamente, da data do inadimplemento das verbas, isto
é, do momento em que as mesmas deveriam ter sido devidamente quitadas.

Por  fim,  quanto  à  condenação em honorários  sucumbenciais,
tenho que a mesma não merece qualquer retoque, notadamente porque arbitrado o
quantum à luz do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença a quo.

Ora,  conforme  art.  20,  §  4º,  do  CPC/1973, “Nas  causas  de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,  embargadas  ou  não,  os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz”, de modo que, à
luz da casuística em desate, não se vislumbra defeito na estipulação dos honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais),  eis que razoáveis e condizentes com “a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”, de acordo com o § 3º, c, do artigo em menção.

Em razão das considerações tecidas  e com fulcro na abalizada
Jurisprudência,  rejeito a preliminar de afastamento da ilegitimidade passiva do
Estado da Paraíba e, no mérito, dou provimento parcial à remessa necessária e ao

2 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



apelo,  apenas para adequar os juros de mora e  a correção monetária aos termos
acima fixados, mantendo incólumes todos os demais pontos da sentença guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar de
afastamento  da  ilegitimidade  passiva  do  Estado  da  Paraíba  e,  no  mérito,  dar
provimento parcial à remessa e ao apelo, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


