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DIREITO  À  PARIDADE   GARANTIDO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA —  VERBAS  PRETÉRITAS  —  POSSIBILIDADE  —
IRRESIGNAÇÃO  —  JURISPRUDÊNCIA  DO  TJPB  —
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.

–– PAGAMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE FORMA LINEAR E
IRRESTRITA A TODOS OS DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA.
PARCELAS  PRETÉRITAS.  POSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA REMESSA. Concedido  o  adicional  de  representação
para o  delegados  da  polícia  civil  estadual  inativos,  por  meio  de  mandado de
segurança,  desprovimento  da  remessa.(TJPB;  ROf  0068537-51.2012.815.2001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 03/12/2013; Pág. 11)

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  PBPREV  –  Paraíba
Previdência contra a sentença de fls. 77/79, proferida pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Odete José Soares, que julgou  procedente
pedido,  para  “(…)  ordenar  o  pagamento  dos   valores  pretérito  decorrentes  da  implantação  da
gratificação de representação referentes quinquênio anterior à data do ajuizamento da presente ação,
devidamente atualizados pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento), a partir da citação, a
serem apurados em liquidação de sentença.

Em  suas  razões  recursais  (fls.80/85),  interpôs  recurso  apelatório,  às
fls.80/85, asseverando, em suma, a necessidade de que seja observado o Princípio da Reserva do
Possível,  por  entender  que  a  Administração  não  pode  conceder  benefícios  além  de  suas
possibilidades  efetivas.  Argumenta  que  há  déficit  financeiro  da  PBPREV  de  enorme  monta
atualmente, não podendo, assim, arcar com valores aos quais a apelada não faz jus. Por fim, requer
a reforma do julgado.



Contrarrazões às fls.88/90.
 
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer

opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 99/100).

É o relatório. 

DECIDO

O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§  2º  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  sempre  que  a  condenação,  ou  o  direito
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem

como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do
mesmo valor

A partir  de  uma análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não   ser
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o
patamar de 60 salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o  posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível adotar o
valor  atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art.  475,  § 2º,  do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º
DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA
DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA.
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de
que,  nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  não  é  possível  a  adoção  do  valor
atualizado  da  causa  como  parâmetro  para  se  aferir  a  incidência  ou  não  da
excepcionalidade  da  regra  estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo
Civil.2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado
ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus  próprios  fundamentos.3.  Agravo
regimental desprovido.(AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Como no presente caso a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

Por se tratar da mesma matéria, convém tratá-las conjuntamente, a apelação
e a remessa:



Odete José Soares ajuizou  Ação Cobrança contra  a  PBPREV – Paraíba
Previdência,  alegando que anteriormente impetrou mandado de segurança nº  999.2012.001.401-
7/001 em face do promovido, tendo seu direito sido reconhecido, para que a autoridade impetrada
implantasse  a parcela referente ao adicional de representação no valor de R$ 316,62 (trezentos e
dezesseis  reais  e sessenta e  dois centavos).  Desta  feita,  pleiteou na presente ação,  o  direito  de
receber  o valor  retroativo  das  diferenças  proventuais  geradas  em razão da  decisão judicial  que
concedeu a segurança,  visto que a  própria  PBPREV também reconheceu esse direito,  devido a
implantação do promovido no contracheque do promovente, no mês de setembro/2013 o valor de
R$  316,62  (trezentos  e  dezesseis  reais  e  sessenta  e  dois  centavos),  referente  ao  adicional  de
representação, já com o referido aumento de 3% (três por cento) concedido pela Medida Provisória
nº 204 de 27/01/2013 em seu art.7º, inciso I.

O  magistrado  a  quo  julgou  procedente pedido,  para “(…)  ordenar  o
pagamento dos  valores pretérito decorrentes da implantação da gratificação de representação
referentes quinquênio anterior à data do ajuizamento da presente ação, devidamente atualizados
pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento), a partir da citação, a serem apurados em
liquidação de sentença.

Pois bem.

O caso é de fácil deslinde considerando que já foi assegurado o direito à
percepção  do  adicional  de  representação  no  Mandado  de  Segurança  nº  999.2012.001401/001,
conforme se observa na decisão de fls.18/29, na qual foi concedida a  segurança para  “ (…) a
impetrante perceba a parcela remuneratória “adicional de representação” no valor de R$ 307,40,
considerando que sua aposentadoria ocorreu na Classe Especial, conforme fl.20.”

De acordo com o que narrou o autor, o adicional foi implantado em seu
contracheque em setembro de 2013, sendo devidos os valores pretéritos a partir de janeiro de 2012
(mês que foi  concedido o adicional  de representação através da Medida Provisória  nº  185)  até
agosto de 2013 (mês anterior a implantação do adicional no contracheque da promovente).

Com razão o promovente/recorrido. 

Ora, se lhe foi garantido no mandado de segurança o direito de perceber,
assim como os servidores da ativa, o adicional de representação, as verbas que deveriam ter sido
pagas desde novembro de janeiro de 2012 devem ser pleiteadas em ação de cobrança. 

  
Ademais, para que a parte pleiteie o direito às verbas pretéritas, não se faz

necessário  o  prévio  requerimento  administrativo  junto  ao  órgão  previdenciário,  bastando  a
apresentação do título que lhe garantiu a percepção da verba pleiteada que, saliente-se, deve ser
paga desde quando houve a incidência legal e a preterição dos servidores aposentados e pensionistas
.

Neste  sentido,  nada  há  que  se  alterado  na  sentença.  Inclusive  a
jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento:

56055673 -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE COBRANÇA.  DELEGADOS
APOSENTADOS DA POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO
 E  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  ESPECIAL.  PARIDADE
REMUNERATÓRIA COM OS SERVI- DORES DA ATIVA. APOSENTADORIA
ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41/2003.  PRECEDENTE  DO  STF  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.



PAGAMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE FORMA LINEAR E
IRRESTRITA  A  TODOS  OS  DELEGADOS  DA  POLÍCIA  CIVIL  DA
PARAÍBA. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. Concedido o adicional de representação
para o delegados da polícia civil estadual inativos, por meio de mandado de
segurança, desprovimento da remessa.(TJPB; ROf 0068537-51.2012.815.2001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 03/12/2013; Pág. 11)

Pelo exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA
NECESSÁRIA.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 04 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


