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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. PROVEITO
ECONÔMICO  OBTIDO  NA  CAUSA  PELO
PROMOVENTE  NO  VALOR CERTO  E  ILÍQUIDO
INFERIOR  A  500  (QUINHENTOS)  SALÁRIOS-
MÍNIMOS. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
CONSTANTES  DO  ART.  496,   §3º,  II,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA.

- Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão
que  traduz  em  proveito  econômico  para  a  parte
contra  quem litiga a  Fazenda Pública  Estadual  em
valor  não  excedente  a  500  (quinhentos)  salários
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mínimos, haja a disposição constante do  §3º, II, do
art. 496, do Novo Código de Processo Civil.

- Considerando que o prejuízo a ser suportado pela
edilidade na espécie, claramente não atinge o valor
mínimo  exigido  pela  legislação  processual  civil,  a
hipótese  telada  não  se  credencia  ao  conhecimento
perante esta instância revisora. 

APELAÇÃO.  SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVENTE.
INSURREIÇÃO CONTRA O TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO.  DECRETO  Nº  20.910/1932.
OBSERVÂNCIA.  QUINQUÊNIO  ANTERIOR  AO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO.  INCIDÊNCIA  NA
SENTENÇA.  NÃO  CUMPRIMENTO  DA TUTELA
ANTECIPADA.  PREJUDICIALIDADE
DECORRENTE  DA  DECISÃO  DE  MÉRITO.
CONDENAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  FIXADOS
SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA.  REFORMA  DA
SENTENÇA NESTE  ASPECTO.  UTILIZAÇÃO  DO
CRITÉRIO  DA  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.
PROVIMENTO PARCIAL. 

- A prescrição, em tema que se relaciona à vantagem
reclamada por servidor público, pode compreender
todo  o  direito  ou  parte  dele,  referente  às  parcelas
vencidas  cinco  anos  antes  de  proposta  a  ação.  

-  O  deferimento  de  tutela  antecipada  acerca  de
informação a autarquia previdenciária, sem a fixação
de  astreintes,  não  altera  o  cenário  do  direito
vindicado na ação de cobrança.
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-  Não prospera a  alegação de omissão,  quando da
redação disposta  no julgado combatido,  infere-se a
incidência de correção monetária.

-  De  acordo  com  os  ditames  do  art.  85,  §8º,  do
Código  de  Processo  Civil,  nas  causas  de  pequeno
valor,  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz,  atendidas as normas
dos  incisos  I,  II,  III  e  IV,  do  §2º,  do  aludido
dispositivo,  ou seja,  levando-se em consideração o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o
trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

APELAÇÃO.  SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVIDA.
TESES  DE  INCONFORMISMO.  CARÁTER
CONTRIBUTIVO  E  SOLIDÁRIO  DO  REGIME  DE
PROVIDÊNCIA.  MERAS  DIVAGAÇÕES.
GRATIFICAÇÃO  DE  ESTÍMULO  À  DOCÊNCIA.
BENEFÍCIO  CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE  E  SUPRESSÃO
POSTERIOR  POR  LEI.  CONJUNTURA  NÃO
ALTERADA.  DIREITO  ADQUIRIDO  A
PERCEPÇÃO  DE  RUBRICA  JÁ  DEFERIDA.
PROVIMENTO.

- Uma vez deferida administrativamente,  a  revisão
de aposentadoria, com a correção adequada da GED
- Gratificação de Estímulo à Docência, não há como
se suprimir o direito do requerente sob o argumento
de alteração legislativa posterior.

-  a lei  não  prejudicará  o  direito  adquirido,  o  ato
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jurídico perfeito e a coisa julgada, nos moldes do art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos. 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  não  conhecer  da  remessa  oficial,  dar
provimento parcial à apelação do autor e negar provimento ao apelo da promovida.

Espólio  de  Ana  Cartaxo  Salgado  Pereira  da  Silva,
representado por  sua inventariante,  Laureana Cartaxo Salgado Pereira  da Silva, e
PBprev - Paraíba Previdência  interpuseram respectivamente as  APELAÇÕES de fls.
70/78 e 79/85, combatendo a sentença de fls. 65/69, proferida e oficialmente remetida
pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos
da vertente Ação de Cobrança, nestes termos:

Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de
Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
para  condenar  a  promovida  no  pagamento  das
diferenças  dos  valores  atrasados  a  contar  do
quinquênio  anterior  à  data  de  revisão  da
aposentadoria  da  requerente,  devidamente
atualizados  pelo  INPC  e  juros  moratórios  de  0,5%
(meio por cento) a partir da citação.

Em suas razões, o Espólio de Ana Cartaxo Salgado
Pereira da Silva postulou a reforma do julgado, consignando os seguintes pontos de
irresignação,  “a)  Prescrição aplicada  à  condenação;  b)  Descumprimento  da  tutela
antecipada por parte do Estado, necessidade de confirmação em sentença e aplicação
de astreintes; c) Termo inicial da correção monetária aplicada; e d) Condenação em
honorários sobre o valor da causa”, fl. 74.
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Contrarrazões,  fls.  87/90, refutando as assertivas de
aplicabilidade dos juros de mora e da prescrição.

Por  seu  turno,  a  PBprev  -  Paraíba  Previdência
discorreu sobre o caráter contributivo e solidário das contribuições previdenciárias,
nos trâmites  da Emenda Constitucional  nº  41/2003,  para,  em sequência,  refutar  o
direito  à  percepção  da  GED  –  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência,  pois  esta
vantagem, conferida pela Lei nº 7.409/03, foi revogada por legislação subsequente, a
saber: Lei nº 9.455/2011.

Contrarrazões, fls. 95/100, arguindo, a um só tempo,
que a PBprev - Paraíba Previdência não apresentou contestação, incidindo os efeitos
da revelia, bem como os eventos capazes de alterar a sentença, já foram elencados no
apelo forcejado às fls. 70/78. Postulou, por fim, a manutenção dos demais termos da
decisão impugnada.

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.

VOTO

Espólio  de Ana Cartaxo Salgado Pereira da Silva,
representado  por  sua  inventariante, Laureana Cartaxo  Salgado  Pereira  da  Silva,
ajuizou  Ação de Cobrança  contra a PBprev - Paraíba Previdência,  tencionando o
recebimento dos valores atinentes à revisão de aposentadoria e da atualização do
GED  –  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência,  deferida  administrativamente  pela
entidade autárquica, nos moldes da publicação do Diário Oficial de 03 agosto de 2011
– Resenha/Pbprev/GP/nº 197/2011.
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Ab initio, cumpre ressaltar que a remessa necessária
não constitui propriamente recurso, em face da ausência de previsão expressa, nesse
sentido, na legislação processual pátria.

Trata-se, em verdade, de mecanismo de validação da
sentença,  o qual  promove devolução à instância  ad quem das questões atinentes à
regularidade  processual,  bem  ainda  daquelas  em  que  a  Fazenda  Pública  restou
sucumbente.

Não  há  de  se  falar,  contudo,  em  duplo  grau  de
jurisdição  obrigatório  quando  a  condenação  estipulada  ou  o  valor  controvertido,
sendo de importe certo, não exceder a 500 (quinhentos) salários mínimos,  para os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e
os Municípios que constituam capitais dos Estados, por força do disposto no §3º, II,
do art. 496, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
I  -  proferida contra  a União,  os Estados,  o  Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.

§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a
apelação no prazo legal,  o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2º Em  qualquer  dos  casos  referidos  no  §  1o,  o
tribunal julgará a remessa necessária.
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§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for de valor certo e líquido inferior a:
I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias
e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de
direito público.

§4º Também  não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo
quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
IV  -  entendimento  coincidente  com  orientação
vinculante  firmada  no  âmbito  administrativo  do
próprio ente público, consolidada em manifestação,
parecer ou súmula administrativa.

No caso, em disceptação, o valor a ser suportado pela
entidade previdenciária, não atinge o mínimo exigido pela legislação processual civil.
Isso porque, na situação, em testilha, a condenação refere-se apenas as “diferenças
dos  valores  atrasados  a  contar  do  quinquênio  anterior  à  data  da  revisão  de
aposentadoria  da  requerente”,  fl.  69.  Então,  fácil  perceber  que,  dos  cinco  anos
anteriores, apenas a diferenciação da gratificação almejada é que seria percebido, não
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se  atingindo,  em  que  pese  a  correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  o  teto  de
quinhentos salários mínimos, conforme preceptivo legal acima transcrito. 

Logo, em verdade, a hipótese telada não se credencia
ao conhecimento perante esta instância revisora, porquanto não atende aos requisitos
insertos no regramento atinente à matéria.

Avançando,  passo  ao  exame  das  insurgências
apresentadas pelo espólio/recorrente, no sentido de reformar a sentença.

Sobre  a  prescrição  aplicada  à  condenação,  o
magistrado fez o seguinte pronunciamento, fl. 68:

No que tange à prescrição, depreende-se que, como a
ação  foi  proposta  no  dia  20/02/2013,  seu  cômputo
deve  observar  o  quinquênio  anterior  à  data  da
revisão de aposentadoria que só ocorreu em agosto
de 2011.

Agiu  de  forma  acertada,  uma  vez  que  utilizou  a
prescrição  dos  últimos  cinco  anos  “contados  da  data  do  ato  ou fato  do  qual  se
originaram”  as  dívidas  da  Fazenda  Pública  Estadual,  nas  linhas  do  art.  1º,  do
Decreto nº 20.910/1932.

Logo,  não  assiste  razão  ao  apelante  quando  se
afirma a adoção do art. 4º, do Decreto nº 20.910/1932, em virtude do requerimento
administrativo,  conquanto,  de  acordo  com a  redação  do  mencionado  dispositivo
legal, abaixo reproduzido, restaria aplicado em caso de dívida líquida, o que não se
amolda à espécie em testilha. Eis o preceptivo legal, com destaque nosso:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que,
no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da
dívida,  considerada líquida,  tiverem as repartições
ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 
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Parágrafo  único.  A  suspensão  da  prescrição,  neste
caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do
titular  do  direito  ou  do  credor  nos  livros  ou
protocolos das repartições públicas, com designação
do dia, mês e ano. 

Melhor sorte não o assiste, quando discorreu acerca
do descumprimento da tutela antecipada, com aplicação de astreintes, a um, porque
a decisão desta relatoria em sede de agravo de instrumento assim proferida, fl. 60, “a
fim de reformar a decisão de primeiro grau e conceder o direito do recorrente,  o
Espólio de Ana Cartaxo Salgado Pereira da Silva Roberto Oliveira dos Reis, a ser
informado dos valores relativos à revisão de aposentadoria e à atualização da GED -
Gratificação de Estímulo à Docência, os quais foram deferidos através do  Processo
Administrativo nº 37690-10, julgado e publicado no Diário Oficial do dia 03 de agosto
de 2011”, referia-se apenas ao acesso à informação; a dois, haja vista que este julgado
não aplicou multa cominatória;  a três, porquanto, ao julgar procedente o pedido, a
tutela antecipada naquela ocasião encontra-se prejudicada.

Ao  se  referir  aos  consectários  legais  oriundos  da
condenação, o magistrado declinou que a “atualização”, leia-se correção, será pelo
INPC, indicando, ao contrário do afirmado, o termo a quo, qual seja: a citação.

Por  fim,  merece  guarida  o  pedido  de  reforma dos
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
esta, atribuída em R$ 1.000,00 (mil reais).

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988,
em  seu  art.  133,  qualificou  a  advocacia  como  uma  função  essencial  à  justiça,
reconhecendo o seu exercício indispensável à esfera Judiciária, porquanto detentor, o
patrono, do jus postulandi, servindo de liame entre a parte desamparada e o direito a
esta inerente.

Inconteste,  portanto,  que  o  advogado  constituído
para  patrocinar  judicialmente  o  interesse  da  parte  faz  jus  à  percepção  de
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remuneração  pelo  trabalho  desempenhado,  em  valor  proporcional  ao  grau  de
dedicação despendido, sob pena de enriquecimento ilícito do mandante.

Nos ditames do art. 85, §8º, do Código de Processo
Civil, nas causas de pequeno valor os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  dos  incisos  I,  II,  III  e  IV,  do  §2º,  do
dispositivo acima explicitado. Eis os dispositivos legais em referência:

Art.  85.  A sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(…)
§2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
III -  a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. 
(...)
§8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos
honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2º – negritei.

Nesse norte, levando-se em consideração o  grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pela Advogada e o tempo exigido para o seu serviço,
entendo que a verba honorária deve ser majorada o patamar de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), em observância ao disposto no art.  85, §2º e §8º, do  Código de
Processo Civil.
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Com  o  atendimento  em  parte  mínima,  inexiste
alteração em quaisquer outros ônus advindos da sucumbência. 

Prosseguindo, registro, sem delongas, que o recurso
da PBprev – Previdência Paraíba não merece prosperar.

Em  primeiro  lugar,  os  fatos  incontroversos
prescindem de produção probatória, e, neste raciocínio, é inconteste a procedência do
pedido de revisão de aposentadoria e atualização de GED - Gratificação de Estímulo
à Docência,  deferidos  administrativamente através  do Processo  Administrativo nº
0037690-10,  julgado  e  publicado  no  Diário  Oficial  de  03/08/2011,
Resenha/PBPREV/GP/nº 197/2011, restando devidos ao espólio da servidora falecida,
Ana Cartaxo Salgado Pereira da Silva, fls. 19 e 20. 

Dessa  forma,  a  afirmação  de  supressão  da
gratificação perseguida com o advento da Lei nº 9.450/2011, não altera o panorama
jurídica dos autos, pois, como bem asseverou o magistrado à fl. 69, “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”.

Em  reforço  à  manutenção  da  sentença,  fazendo
pesquisa  no  sítio  eletrônico  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Paraíba,
notadamente  no  tocante  às  leis  ordinárias,  observa-se  que  a  Lei  nº  9.450/2011,
mencionada pela apelante, entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 13
de  setembro  de  2011.  Acontece  que  o  Diário  Oficial  que  publicou  a
Resenha/Pbprev/GP/nº 197/2011,  em benefício do requerimento administrativo em
discussão, data de 03 agosto de 2011, não modificando, então, o direito adquirido
obtido pelo espólio.

De  bom  alvitre,  colacionar  precedente
jurisprudencial exarado em situação similar: 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -
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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  -  PRESCRIÇÃO  DE
FUNDO  DE  DIREITO  -  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO -  REJEITADA - MÉRITO -  SERVIDOR
PÚBLICO  MILITAR  -  GRATIFICAÇÃO  DE
GABINETE  E  GRATIFICAÇÃO  DE  TEMPO
INTEGRAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA - DIREITO RECONHECIDO
QUANDO  DA  CONCESSÃO  DA
APOSENTADORIA  -  SUPRESSÃO  INDEVIDA  -
DIREITO  ADQUIRIDO  -  SENTENÇA
CONFIRMADA.  
-  Havendo  caráter  de  sucessão  na  relação  jurídica
firmada  com  a  Fazenda  Pública,  não  há  falar  em
prescrição  do  fundo  de  direito,  mas  apenas  das
parcelas  que  se  vencerem  cinco  anos  antes  da
propositura  da  ação.  
- A incorporação aos proventos de aposentadoria do
servidor público  militar  das  verbas  de Gratificação
de  Tempo  Integral  e  de  Gratificação  de  Gabinete
encontra-se assegurada, respectivamente, pelo art. 17
da  Lei  Estadual  nº  4.185/66  e  pelo  art.  71  da  Lei
Estadual  nº  5.301/69.  
-  Em  sendo  a  incorporação  de  benefícios  aos
proventos de aposentadoria decorrente de lei e tendo
sido  reconhecida  quando  da  aposentadoria  do
servidor,  inexistem  motivos  para  sua  posterior
supressão.  (TJMG  -  Ap  Cível/Reex  Necessário
1.0024.09.535735-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Luís
Carlos  Gambogi,  5ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento
em 26/06/2014, publicação da súmula em 07/07/2014).

Ademais, em que pese as divagações da recorrente,
sobre o caráter contributivo e solidário do regime de previdência,  em virtude do
direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, tem-se que inexistem motivos
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para  a  supressão  do  pagamento  da  GED –  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência,
gratificação ora perseguida.

Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO DA REMESSA
OFICIAL, pois não atingido o teto previsto no art. 496, do Código de Processo Civil.
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECLAMO DO AUTOR,  para, aplicando o
art.  85, §2º e §8º, do  Código de Processo Civil, fixar honorários advocatícios em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA PROMOVIDA.

É o VOTO.

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

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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