
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000211-18.2018.815.0000
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Irene Soares de Andrade
Advogados   : Ênio Silva Nascimento  - OAB/PB nº 11.964 e Thaise Gomes Ferreira – 

OAB/PB nº 20.883
Apelada : PBprev – Paraíba Previdência
Procurador : Jovelino Carolino Delgado Neto – OAB/PB nº 17.281

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE
PROVENTOS.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO
DA  PROMOVENTE.  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE  PREJUDICIAL
EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  REJEIÇÃO.  MATÉRIA RELATIVA
À  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
RENOVAÇÃO  PERIÓDICA DO  DANO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE).
INCORPORAÇÃO  AOS  PROVENTOS.
DESCABIMENTO.  PARCELA  DE  NATUREZA
PROPTER  LABOREM.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Sendo matéria de trato sucessivo, segundo o qual o
dano se renova a cada mês, resta afastada a aplicação
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do instituto da prescrição sobre o fundo de direito da
parte autora.

-  Tendo em vista a gratificação especial  ser devida
apenas aos servidores que desempenham atividades
especiais, possuindo nítido caráter  propter laborem, a
autora não faz jus a incorporação do benefício aos
seus proventos de aposentadoria.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos. 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a prejudicial, no mérito, desprover a
apelação.

Irene  Soares  de  Andrade  ajuizou a  presente Ação
Ordinária de Revisão de Proventos, em desfavor da PBprev - Paraíba Previdência,
afirmando ser servidora pública aposentada, no cargo de Escrivão da Polícia Civil do
Estado  da  Paraíba,  desde 1991,  porquanto  faz  jus  à  paridade remuneratória,  nos
moldes  do art.  40,  §8º,  da  Constituição  Federal,  com redação  dada pela  Emenda
Constitucional nº 20/1998 e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Todavia,
nada  obstante  o  direito  à  paridade,  não  vem  percebendo  a  verba  denominada
Gratificação de Atividade Especial - GAE, a qual é paga indistintamente aos policiais
civis da ativa, conforme a Lei Complementar nº 85/08 e aos arts. 3º e 7º, da Lei nº
8.673/08. 

Contestação  apresentada  pela  PBprev  -  Paraíba
Previdência, fls. 65/69, defendendo a improcedência do pedido, sob o argumento de
ser descabida a incorporação postulada, tendo em vista o caráter  propter laborem da
gratificação em questão.
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A  Juíza  de  Direito  a  quo  julgou  improcedente  o
pedido, nos seguintes termos, fls. 105/112:

Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO DA AÇÃO, o que faço com base no art. 40, §
7º  da  constituição  Federal  e  art.  7º  da  Lei  nº
8.673/2008.
Condeno  o  vencido  ao  pagamento  de  custas  e
honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º
do CPC, ressalvada a concessão de justiça gratuita.

Inconformada, a  parte autora interpôs  APELAÇÃO,
fls. 114/122, alegando, em resumo, que ocupava o cargo de Agente de Investigação,
porquanto  faz  jus  ao  percebimento  da  incorporação  da  gratificação  especial,  nos
moldes do art. 57, VII, da Lei Complementar nº 58/2003, e dos arts. 3º e 7º da Lei
Estadual  nº  8.673/2008.  Sustenta,  ainda,  ser  detentora  do  direito  à  paridade
remuneratória, pois o ato de sua aposentadoria ocorreu em 1991, ou seja, antes da
reforma previdenciária no ano de 2003.

Contrarrazões,  fls.  125/131,  arguindo,  em  sede  de
prejudicial,  a  prescrição  quinquenal,  nos  moldes  do  Decreto  nº  20.910/32,  e
postulando, no mérito, a manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

De  início,  ressalta-se  ser  descabida  a  alegação  de
prescrição  quinquenal  arguida  em  sede  de  contrarrazões,  pois  a  demanda  fora
ajuizada em 06 de dezembro de 2010 e a pretensão exordial abarca apenas eventuais
parcelas não adimplidas entre o mês de agosto de 2008 e novembro de 2010, é dizer,
o pleito inicial respeita o limite temporal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Ademais, como cediço, as dívidas existentes contra a
Fazenda  Pública,  seja  qual  for  a  sua  natureza,  prescrevem  em  05  (cinco)  anos,
consoante dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

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 originaram.

Entretanto,  cumpre ressaltar  que o direito tutelado
em comento reproduz, de forma periódica, a obrigação da contraparte. Cuidando-se,
portanto, das conhecidas “obrigações de trato sucessivo”, as quais renovam-se de
tempo  em  tempo,  recomeçando  novo  prazo,  surgindo,  cada  vez,  a  obrigação
seguinte. 

Assim, no caso das obrigações de trato sucessivo, a
prescrição  atingirá  as  prestações  progressivamente,  incidindo,  apenas,  sobre  as
prestações  retroativas  ao  quinquênio  anterior  à  propositura  da  ação.  É  essa  a
disposição preconizada pelo art. 3º, do Decreto nº 20.910/32:

Art.  3º.  Quando  o  pagamento  se  dividir  por  dias,
meses  ou  anos,  a  prescrição  atingirá
progressivamente  as  prestações,  à  medida  que
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completarem os  prazos  estabelecidos  pelo  presente
decreto. 

Na mesma direção:

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 à
propositura da ação. 

Dessa forma, em razão da pretensão autoral referir-se
à percepção de verbas remuneratórias, renováveis a cada mês, resta demonstrada a
sucessividade da obrigação, afastando-se, pois, a aplicação do instituto da prescrição
sobre o fundo de direito, como pretende a autarquia estatal.

Por tais razões, rejeito a prejudicial aventada.

Avançando,  devo registrar  que o cerne  da  questão
consiste  em  saber  se  Irene  Soares  de  Andrade  faz  jus  à  incorporação  nos  seus
proventos  de  aposentadoria,  da  parcela  denominada  Gratificação  de  Atividade
Especial – GAE. Para tanto, a autora alega ter se aposentado em 21 de dezembro de
1991,  ou  seja,  em  data  anterior  as  alterações  introduzidas  pela  Emenda
Constitucional nº 20/98 e da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que
pôs fim o direito à paridade e à integralidade nos moldes até então consignados na
Carta Magna. 

Diante desse panorama, pretende a incorporação da
Gratificação de Atividade Especial - GAE, conforme as disposições do art. 7º da Lei
nº 8.763/2008, cujo teor transcrevo a seguir:

Art.  7º.  Será  atribuída  a  Gratificação  de  Atividade
Especial,  prevista  no  inciso  IV  do  Art.  84  da  Lei
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complementar  nº  85,  de 12 de agosto  de 2008,  aos
servidores  das  categorias  de  Polícia  Investigativa,
apoio  técnico  e  Apoio  Policial  do  Grupo  GPC-600
designados,  mediante  portaria  do  Secretário  de
Estado  da  Segurança  e  da  Defesa  Social,  para  o
desempenho de operações especiais  e  serviços de
inteligência. - negritei.

A Gratificação de Atividade Especial - GAE, parcela
que a promovente deseja incorporar a sua aposentadoria, conforme previsão do art.
213, da Lei Complementar Estadual nº 39/85, era devida “ao funcionário ou grupo
de  funcionários, pelo  desempenho  de  atividades  especiais  ou  excedentes  às
atribuições de seu cargo ou pela participação em comissões, grupos ou equipes de
trabalho constituídos através de ato do Governador do Estado” - destaquei.

A  Lei  Complementar  Estadual  nº  58/2003,  que
revogou  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  39/85,  manteve  a  possibilidade  de
percepção, pelo servidor, da gratificação especial nos mesmos termos da legislação
anterior, conforme se vê dos arts. 57, VII, e 67, abaixo reproduzidos:

Art.  57  –  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas  nesta  Lei  e  das  estabelecidas  em  lei
específica, poderão ser deferidos aos servidores:
(...)
VII – gratificação de atividades especiais;

E,

Art.  67  –  A  gratificação  de  atividades  especiais
poderá  ser  concedida  a  servidor  ou  a  grupo  de
servidores, pelo desempenho de atividades especiais
ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos
ou pela participação em comissões, grupo ou equipes
de  trabalho  constituídas  através  de  ato  do
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Governador do Estado.

Dessa  forma,  nada  obstante  a  demandante  possua
direito  à  paridade  remuneratória  com  relação  aos  servidores  da  ativa,  impende
consignar que referida paridade diz respeito somente ao aumento de remuneração
geral, abrangendo o vencimento dos servidores de sua categoria.

Sendo assim, tendo em vista a gratificação especial
ser devida apenas aos servidores que desempenham atividades especiais, possuindo
nítido caráter propter laborem, a autora não faz jus a sua incorporação, pois a própria
legislação relativa ao tema restringe à percepção do aludido benefício  ao servidor
que não estiver em atividade específica designada pela Administração Pública.

Essa  questão  -  impossibilidade  incorporação  da
Gratificação de Atividade Especial aos servidores inativos - devido a sua natureza
propter  laborem  - já  foi  submetida  a  esta  Corte  de  Justiça,  consoante  se  vê  dos
seguintes julgados:

APELO.  REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.
EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
ESPECIAIS - GAE. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE
DA EXCLUSÃO DA GAE DA BASE DE CÁLCULO.
VERBA  DE  NATUREZA  PROPTER  LABOREM,
DEVIDA  APENAS  EM  CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.  PRECARIEDADE.  IMPOSSIBILIDADE
DE  PERCEPÇÃO  POR  INATIVOS.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  -  A  gratificação  de  atividade  especial
prevista  no  art.  57,  inciso  VII,  da  LC  estadual  n°
58/2003 possui  natureza de verba propter  laborem,
por  remunerar  o  servidor  em  decorrência  de
circunstâncias  especiais,  não  ensejando  a  sua
extensão aos inativos. (TJPB - 00024413820158150000,
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2ª  Seção  Espec.  Cível,  Desa.  Maria  das  Graças  M.
Guedes,  09-12-2015).  -  Segundo  entendimento
perfilhado  por  esta  Corte  de  Justiça,  conforme
Jurisprudência do STF e do STJ,  "A gratificação de
atividade especial (GAE) prevista no art.  57,  inciso
VII,  da LC estadual  nº  58/2003 possui  natureza de
verba propter laborem, por remunerar o servidor em
decorrência  de  circunstâncias  especiais.  Portanto,  a
hipótese  legal  que  disciplina  o  pagamento  da
referida parcela remuneratória ao servidor enquanto
estava no exercício do cargo público não assegura o
seu  recebimento  pelos  inativos  ou  pensionistas,
tendo em vista que a verba pecuniária era concedida
precariamente  em  decorrência  do  exercício  de
atividade especial". (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00159623220138152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA
SILVA, j. em 20-02-2018) 

E,

REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.  PREJUDICIAL
DE  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  RELAÇÃO  DE
TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO
DE  INCORPORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADES ESPECIAIS  -  GAE,  GRATIFICAÇÃO
DE  FUNÇÃO  E  COMPLEMENTAÇÃO  DE
FUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VERBAS  DE
NATUREZA  PROPTER  LABOREM,  DEVIDA
EXCLUSIVAMENTE  EM  CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PERCEPÇÃO
POR  INATIVOS.  AUSÊNCIA  DE
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  PARA  A
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INCORPORAÇÃO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI
COMPLEMENTAR  35/83.  LEI  COMPLEMENTAR
58/2003  QUE  EXTINGUIU  O  DIREITO  À
SOBREDITA INCORPORAÇÃO. PROVIMENTO DA
REMESSA E  DO  RECURSO  DA PROMOVIDA.  A
natureza da relação jurídica entre a Administração e
o  administrado,  no  caso  em  apreço,  é  de  trato
sucessivo, pois refere-se à atualização e recebimento
de verbas salariais supostamente devidos pelo ente
público, atraindo a aplicação da súmula 85 do STJ.
Não subsistem dúvidas acerca da impossibilidade de
extensão das gratificações percebidas pela autora na
atividade aos seus proventos, a partir da concessão
de  sua  aposentadoria,  sobretudo  porquanto  dos
autos  emerge  que  a  atividade  especial
desempenhada pela  servidora,  apesar de gerar seu
direito  às  ditas  rubricas,  não  acarreta  o  direito  à
incorporação,  considerando  que  no  ato  da
aposentadoria da promovente, não tinha preenchido
os  requisitos  para  a  incorporação  das  gratificações
em  questão.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00276179820138152001,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 05-12-2017) 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  REJEITO A  PREJUDICIAL  E
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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