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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  ALEGADA  PELA  PARTE
APELANTE.  PRESCRIÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO.  SENTENÇA  PROFERIDA  COM
OBSERVÂNCIA  AO  LAPSO  QUINQUENAL.  AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA
QUESTÃO PRÉVIA.

- Em tendo a sentença de mérito observado o lapso quinquenal anterior à
demanda para pagamento das parcelas requeridas na exordial, não merece
conhecimento a prejudicial de prescrição suscitada, ante a ausência de
interesse recursal.

-  “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.” (Súmula nº. 85 do STJ).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  PAGAMENTO
RETROATIVO  DE  GRATIFICAÇÃO  IMPLANTADA
TARDIAMENTE  PELA  ADMINISTRAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
VOLUNTÁRIA  QUE  VIOLA  EM  PARTE  O  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  APRECIAÇÃO  APENAS  QUANTO  À
IMPUGNAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
CONSECTÁRIO  CUJA  INCIDÊNCIA  FOI  CORRETAMENTE
FIXADA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO. 

- Deve ser parcialmente recebido o recurso apelatório que, em boa parte
do seu teor, limita-se a reproduzir o conteúdo da contestação apresentada
na  origem,  sem  impugnar  o  ponto  nevrálgico  que  fundamentou  a
sentença.
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- “(…). 3. Tratando-se de relação jurídica não tributária, e considerando
o julgamento, pelo STF, dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs
n.°  4.357  e  4.425,  os  juros  de  mora  devem ser  computados  desde  a
citação.  (…).”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00853202120128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 02-05-2017) 

REMESSA  OFICIAL.  COBRANÇA  DE  PARCELAS  DE
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO NÃO ADIMPLIDAS PELA
PREVIDÊNCIA  ESTADUAL.  AGENTE  DE  INVESTIGAÇÃO
FALECIDO.  INCORPORAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  NOS
PENSIONAMENTOS DA AUTORA APENAS DOIS ANOS APÓS
A SUA CRIAÇÃO.  AJUSTAMENTO  DA SENTENÇA  QUANTO
AO PERÍODO PARA ADIMPLEMENTO. AJUSTAMENTO DOS
ÍNDICES  DE  ATUALIZAÇÃO  LEGAIS.  JULGAMENTO
PROFERIDO  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.

-  “Se  a  própria  administração  reconheceu  o  direito  da  autora  e
implantou  espontaneamente  o  adicional  de  representação  em  seus
contracheques,  também deve  ser  compelida  a  quitar  as  parcelas  não
adimplidas  desde  o momento  da  criação do  benefício (em janeiro de
2012)  até  o  mês  (dezembro  de  2013)  anterior  à  efetiva  implantação
(janeiro de 2014), já que parte não pode sofrer prejuízo pela demora da
autarquia/promovida  em  garantir  o  respectivo  pagamento.” (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00137645120158152001,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA  DESEMBARGADORA
MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 04-
04-2017) 

-  Tese  firmada  no  Supremo Tribunal  Federal  em sede  de  repercussão
geral:“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações  da  Fazenda Pública,  é  inconstitucional  ao  incidir  sobre
débitos  oriundos  de  relação  jurídico-tributária,  aos  quais  devem  ser
aplicados  os  mesmos  juros  de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que  disciplina  a  atualização  monetária  das  condenações  impostas  à
Fazenda  Pública  segundo  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art.  5º,  XXII),  uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia,  sendo inidônea a promover os fins  a que se  destina.”  (RE
870947  RG,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  julgado  em  16/04/2015,
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ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2015 PUBLIC 27-
04-2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos, NÃO CONHECER DA PREJUDICIAL.  NO MÉRITO,
NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO  E  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  A  REMESSA
OFICIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível, esta interposta pela PBPREV –
Paraíba Previdência,  contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª  Vara da Fazenda
Pública da Capital, nos autos da ação ordinária de cobrança movida por Maria Ilza da Silva Souza.

Na inicial,  a  autora  alegou  ser  pensionista  do  Sr.  João  Machado  de  Souza,  que
exercia o cargo de Agente de Investigação da Polícia Civil da Paraíba e, em janeiro de 2012, foi
concedido o Adicional de Representação aos membros da corporação que integrassem a categoria
especial,  porém tal  benesse  só foi  incorporada  em Março de 2014,  depois  de já  ter  impetrado
Mandado de Segurança.

Sobreveio sentença (fls. 82/84), o Magistrado de Base julgou procedente o pedido
formulado na exordial,  determinando que a autarquia pague à  autora “os valores referentes ao
adicional de representação, do período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2014, tudo devidamente
corrigido de acordo com o INPC e acrescido de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por
cento) a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.” - fl. 84.

Imputou ainda ao promovido que arque com os honorários advocatícios,  os quais
serão fixados na fase de apuração da dívida.

Em seu arrazoado recursal  (fls.  87//92),  a PBPREV, preliminarmente,  pugna pela
necessidade de observância da prescrição quinquenal.  No mérito, alega que a sentença recorrida
violou  o  princípio  da  separação  dos  poderes,  eis  que  impôs  a  Ente  Público  uma  despesa  não
programada em seu planejamento orçamentário.

Demais disso, invocou o princípio da reserva do possível como forma de justificar a
alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, bem como questiona o
marco inicial de incidência dos juros moratórios da imputação fixados no comando sentencial.

Contrarrazões às fls. 96/98.

Parecer Ministerial  pelo desprovimento do apelo e provimento parcial  da remessa
(fls. 107/112).

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

De início, cumpre esclarecer que os recursos serão conjuntamente analisados, posto
as matérias versadas em ambos se confundirem.

Quanto  à  irresignação  apresentada  pela  PBPREV,  esta  suscitou  preliminar  de
prescrição das prestações por ela atingidas.

Considerando  que  a  demanda  foi  ajuizada  em  2015  e  a  condenação  abrange  o
pagamento de parcelas de diferenças de gratificação correspondentes ao período de janeiro de 2012
a fevereiro de 2014, tenho que foi observado o teor contido na Súmula nº 85, do Superior Tribunal
de Justiça, que afirma:

Súmula 85.

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
qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Dado o exposto, ao ora suscitante carece interesse recursal quanto ao ponto, posto a
condenação  já  ter  sido  prolatada  com observância  ao  lapso  quinquenal,  razão  pela  qual  não
conheço da prejudicial suscitada.

No mérito, ressalto também que o recurso voluntário não deve ser apreciado, em
parte.

A  decisão  recorrida,  sob  fundamento  de  que  a  Apelante  reconheceu
administrativamente  o  direito  à  implementação  do  Adicional  de  Representação  aos  proventos
recebidos  pelo  Autor,  concluiu  ser  cabível  o  pagamento  retroativo,  relativo  ao  período
compreendido entre a criação da gratificação e sua efetiva incorporação aos pensionamentos  da
autora. 

Já nas razões recursais, a autarquia previdenciária limitou-se a reiterar os argumentos
constantes na contestação por ela apresentada (fls. 66/70), no sentido de se observar a previsão
orçamentária  e  os  princípios  da  Separação  dos  Poderes  e  da  Reserva  do  Possível,  o  que,
definitivamente, não ataca a fundamentação empregada no decisório combatido. 

Assim sendo, tem-se que o ataque direto aos fundamentos da sentença é requisito
recursal formal, previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, e a sua ausência viola o
Princípio da Dialeticidade, ensejando a não apreciação do Recurso quanto aos argumentos ora
delineados. Nesse sentido:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO.
PAGAMENTO  RETROATIVO  DE  ACRÉSCIMO  PECUNIÁRIO
RECONHECIDO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA
ANTERIORMENTE  IMPETRADO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PLEITO DE QUE A
CONDENAÇÃO SE LIMITE AO PERÍODO RELATIVO AOS CINCO
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ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO, TAL COMO CONSTOU
DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
PREFACIAL  NÃO  CONHECIDA.  MÉRITO.  ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL  QUE  NÃO  ATACA  A  FUNDAMENTAÇÃO
EMPREGADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
NÃO  CONHECIMENTO. 1.  Em  observância  ao  Princípio  da
Dialeticidade,  as  Razões  Recursais  devem guardar  correlação  lógica
com a decisão contra a qual o recurso é interposto. 2. Nos termos dos
art.  932,  III,  do  CPC de  2015,  incumbe ao  relator  não conhecer  de
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos do
ato  jurisdicional  recorrido.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00598761520148152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-01-2018) 

Desse  modo,  o  apelatório  em questão deve  ser  analisado,  apenas,  quanto ao
termo inicial de contagem dos juros de mora, o que será visto conjuntamente com a Remessa
Necessária. 

Esclarecida a questão, tenho que o caso em debate envolve pleito de pagamento de
diferenças referentes à implantação do Adicional de Representação ordenada nos autos do Mandado
de Segurança nº 2003311-83.2014.815.0000.

Trata-se  a  autora  de  pensionista  do  Sr.  João  Machado  de  Souza,  agente  de
investigação aposentado, que faleceu em 10/08/2000 (vide certidão de óbito de fls. 16) e, embora
esteja  amparada  pelo  princípio  da  paridade,  a  autarquia  não  implantou,  de  logo,  em  seus
contracheques  o  adicional  de  representação  concedido  a  todos  os  agentes  de  investigação  pela
Medida Provisória nº 185/2012, de 25 de janeiro de 2012, transformada na Lei nº 9.703/2012.

Apenas com o ajuizamento do writ, é que a parte demandada, em fevereiro de 2014,
passou a pagar a gratificação em questão, conforme se depreende da petição e documento de fls.
18/20, restando, de fato, obrigações não adimplidas desde a criação do benefício   (janeiro de 2012)
até o mês anterior à incorporação (janeiro de 2014). Vejamos os seguintes precedentes:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA
DE COBRANÇA. AGENTE DE INVESTIGAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE  PARIDADE.  PAGAMENTO  DOS  VALORES  RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  O
VENCIMENTO  DE  CADA  PARCELA  E  JUROS  MORATÓRIOS  A
PARTIR  DA  CITAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DO APELO.  - O Promovente/Apelado tem direito ao
recebimento  dos  valores  retroativos  a  propositura  do  Mandado  de
Segurança, respeitado a prescrição quinquenal. No que diz respeito ao
montante, a ser ressarcido, deve ser calculado, observando o valor do
Adicional de Representação pago em 2012 e em 2013. -  Quanto aos
juros  de  mora  e  à  correção  monetária,  diferente  da  alegação  do
Apelante,  não  estamos  diante  de  repetição  tributária,  devendo  ser  a
incidência da atualização monetária ocorrer desde o vencimento de cada
parcela, e juros moratórios desde a citação. - "os juros de mora nas
ações  contra  a  Fazenda  Pública  devem ser  calculados  com base  no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
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poupança,  nos  termos  da  regra  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com
redação  da  Lei  11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09,
deverá ser  calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete  a
inflação acumulada do período." (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00605205520148152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 12-09-2017)

REMESSA  OFICIAL E  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.
PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO
POR  SERVIDORA  APOSENTADA.  DIREITO  JÁ  RECONHECIDO
PELA ADMINISTRAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NOS
CONTRACHEQUES  DA AUTORA.  PEDIDO DE PAGAMENTO DAS
VERBAS INADIMPLIDAS DESDE A CRIAÇÃO DO ADICIONAL ATÉ
O  MÊS  ANTERIOR  À  EFETIVA  IMPLANTAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA
REMESSA OFICIAL. Se a própria administração reconheceu o direito
da autora e implantou espontaneamente o adicional de representação
em  seus  contracheques,  também  deve  ser  compelida  a  quitar  as
parcelas não adimplidas desde o momento da criação do benefício (em
janeiro  de  2012)  até  o  mês  (dezembro  de  2013)  anterior  à  efetiva
implantação (janeiro de 2014), já que parte não pode sofrer prejuízo
pela  demora  da  autarquia/promovida  em  garantir  o  respectivo
pagamento. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00137645120158152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 04-04-2017) 

Assim, a sentença merece reforma, pois não obstante ter determinado a devolução de
quantias entre janeiro de 2012 a fevereiro de 2014, a restituição a ser operada deve compreender o
mesmo interstício, porém com termo final o mês de janeiro de 2014.

Com relação aos índices de atualização das verbas de condenação, passo a expor.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, fixou as
seguintes teses quanto à matéria:

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros  moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir  sobre débitos  oriundos de relação jurídico-tributária,
aos  quais  devem ser  aplicados  os  mesmos juros  de mora pelos
quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu  crédito  tributário,  em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.  5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária,  a  fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

Desembargador José Ricardo Porto
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“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a
remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como  medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, por maioria dos votos, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida
anterior  à  expedição  do  precatório,  sendo  adotado  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o Supremo manteve o uso
do índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para débitos de
natureza não tributária, com incidência a partir da citação. Sobre o assunto:

APELAÇÃO.  COBRANÇA.  DELEGADA  DA  POLÍCIA  CIVIL.
CUMPRIMENTO  DE  REGIME  DE  PLANTÃO  EXTRA  COMO
DELEGADA  PLANTONISTA.  INADIMPLEMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  CORRESPONDENTE.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  ADIMPLEMENTO.  ÔNUS  DO  ENTE
ESTATAL.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL  NÃO  FIXADO
PELO  JUÍZO.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. A prova do vínculo jurídico-
administrativo, bem como da prestação do serviço satisfaz a exigência
da demonstração dos fatos constitutivos do direito ao recebimento de
parcelas inadimplidas. 2. É ônus da Fazenda Pública, art.  333, II, do
CPC, provar o pagamento das verbas requeridas por servidor público
que  logrou  demonstrar  seu  vínculo  em  determinado  período.  3.
Tratando-se  de  relação  jurídica  não  tributária,  e  considerando  o
julgamento, pelo STF, dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs
n.°  4.357 e  4.425,  os  juros  de mora devem ser  computados desde a
citação. 4.  Apelo  conhecido  e  parcialmente  provido. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00853202120128152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.
em 02-05-2017) 

Pelo exposto, conheço parcialmente do apelo para, na parte recebida, desprovê-
lo e, quanto à remessa oficial, dou-lhe parcial provimento,  para delimitar que a obrigação de
pagar constante na sentença abranja o período de janeiro de 2012 a janeiro de 2014.

Demais disso, estabeleço que os consectários legais devem seguir o julgamento do
RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal, computando-se o termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária, respectivamente, da citação e da data do inadimplemento, mantendo o Julgado
nos demais termos.
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Honorários recursais em favor da promovente, os quais terão seu percentual fixado
na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/11 (r)

Desembargador José Ricardo Porto
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