
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL 
Nº. 0057210-41.2014.815.2001.
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB 12.281).
Apeladas: : Neuza Alves Borba.
Advogado : Ana Cristina Henrique de Sousa e Silva (OAB/PB n° 15.729).

PROCESSUAL CIVIL.  REMESSA OFICIAL E
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE
REPRESENTAÇÃO  RECONHECIDA  POR
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DEVER  DE
PAGAMENTO.  LIMITAÇÃO  DA
CONDENAÇÃO  ATÉ  A  DATA  DE
PROPOSITURA  DO  WRIT.  JUROS  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM  FACE  DA
FAZENDA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART.
1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO
DADA PELO  ART.  5º  DA LEI  Nº  11.960/2009.
OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS  DAS  ADI's  4.357  e  4.425.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

- Considerando que o adicional de representação da
autora  era  devido  a  partir  de  janeiro  de  2012,  nos
termos  da  MP  n°  185/2012  convertida  na  Lei
Estadual n° 9.703/2012, e que o valor correto só foi
implantado em outubro de 2013 após impetração de
mandando  de  segurança,  fez-se  necessária  a
propositura  da  presente  ação  de  cobrança  para  a
obtenção dos valores devidos em relação ao período
anterior ao ajuizamento do writ, vez que o mandamus
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não produz efeitos pretéritos. (Súmulas 269 e 271 do
Supremo Tribunal Federal).

-  A condenação  deve  ser  limitada  até  a  data  de
impetração do referido writ,  e não até a data em que
fora  concedida  a  atualização  do  benefício.  Isso
porque as parcelas devidas a partir da impetração do
mandamus  até a efetiva implantação do reajuste no
contracheque da autora estão inclusas na concessão
da ordem mandamental.

- A Suprema Corte decidiu, em modulação dos efeitos
da  inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica
mantida  a  aplicação  do  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até
25.03.2015,  data  após  a  qual  (i)  os  créditos  em
precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(ii)  os  precatórios  tributários  deverão  observar  os
mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige seus créditos tributários” (Questão de Ordem
nas ADI's 4.357 e 4.425).

- Em condenações em face da Fazenda Pública, deve-
se observar a incidência de juros de mora da seguinte
forma:  a)  percentual de 1% ao mês, nos termos do
art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a
24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória
nº  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  n.
9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da
Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da
Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997; c) percentual estabelecido para
caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009
até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5% ao  mês  a
partir de 25/03/2015.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  negar
provimento  ao  apelo  e  dar  parcial  provimento  ao reexame necessário,  nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Oficial e de Apelação Cível interposta
pela  PBPREV  –  Paraíba  Previdência  hostilizando  a  decisão  singular
emanada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que,
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança,  movida  por  Neuza Alves  Borba, julgou
procedente o pedido inicial. 
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Em sede de exordial, a parte autora alegou, em suma, que, em
2013,  impetrara  o  mandado  de  segurança  n°  0588567-05.2013.815.0000,
objetivando a implantação em seu contracheque do adicional de representação
no valor de R$ 337,24 (trezentos e trinta e sete reais e vinte quatro centavos). 

Narra que a segurança pleiteada fora concedida, de modo que
foi determinado a implantação no contracheque da promovente do referido
adicional.

Aduziu que,  no entanto,  ficaram pendentes de pagamento as
diferenças do benefício devidas desde a entrada em vigor da Lei Estadual n°
9.703/2012 até a data de impetração do mandamus. 

Pugnou, assim, para que a parte promovida fosse condenada ao
pagamento  das  diferenças  devidas  dos  meses  de  janeiro/2012  a
setembro/2013, com incidência de juros e correção monetária. 

Citada,  a  PBPREV  apresentou  contestação  (fls.  60/62),
asseverando que “o pedido do autor encontra ressonância em Mandado de
Segurança descrito na exordial, porém faz-se mister invocar o princípio da
Reserva do Possível que atenua a oneração orçamentária estatal”.

 Ressaltou,  pois,  que  a  previdência  deve  obedecer  ao
mandamento constitucional de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
Por fim, pugnou improcedência da demanda. 

Réplica impugnatória (fls. 67/69).

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau julgou a
demanda procedente, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos  que  preceitua  o  art.  487,  I,  do  vigente
Diploma  Processual  Civil  Brasileiro,  para
determinar à PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA
que  pague  a  NEUZA  ALVES  BORBA  os  valores
referentes ao adicional de representação, no período
de  janeiro  de  2012  a  setembro  de  2013,  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.

Condeno  a  parte  vencida  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  os  quais  fixo  em  15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §4º, III e §8º, do CPC”.
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Inconformada,  a  PBPREV interpôs  recurso  apelatório   (fls.
103/108), aduzindo, que a decisão em comente fere o princípio da separação
dos poderes. Ademais, assim como em sede de contestação, invoca o princípio
da reserva do possível.

 Ao final,  pugna pelo provimento do apelo,  reformando-se a
sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões  recursais  apresentadas  pela  parte  autora  (fls.
111/113). 

Instada,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  manifestação  pelo
prosseguimento do feito sem intervenção meritória do Parquet.

É o relatório.

VOTO.

Como visto,  através  do ajuizamento da  presente  demanda,  a
autora  busca  o  pagamento  de  valores  retroativos  referentes  à  diferença  do
valor  de  seu  adicional  de  representação,  cujo  direito  fora  reconhecido por
meio de mandado de segurança.

Pois bem. Como dito, o mandado de segurança de n° 0588567-
05.2013.815.0000 reconheceu o direito da autora à implantação do adicional
de  representação  nos  termos  previstos  pela  MP  n°  185  de  25.01.2012
convertida na Lei Estadual n° 9.703/2012, não havendo mais que se questionar
tal fato. 

Destarte,  diversamente  do  pretendido  pela  PBPREV,  não  é
cabível  nesta  oportunidade  rediscutir  a  matéria  de  mérito  da  ação
mandamental já transitada em julgado que reconheceu o direito da autora de
receber o adicional perseguido. Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça:

“REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  DIREITO  PREVIAMENTE
RECONHECIDO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TÍTULO  JUDICIAL  -  POSTERIOR
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  -
DEFERIMENTO  -  INÉRCIA  NO  PAGAMENTO  -
VERBAS PRETÉRITAS - DIREITO A PERCEPÇÃO
DA  DIFERENÇA  ALUSIVA  A  GRATIFICAÇÃO  -
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
- ESTABILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL -
INVIABILIDADE  DE  NOVA  DISCUSSÃO  DA
MATÉRIA  -  PRECEDENTES  -  SEGUIMENTO
NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. Devida é a
cobrança  do  pagamento  de  vantagens  pecuniárias
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asseguradas, em decisão concessiva de mandado de
segurança, a servidor público, uma vez comprovado
que,  mesmo  após  formulado  o  pleito
administrativamente, a edilidade deixou de adimpli-
la. Matéria deduzida em sede recursal referente ao
limite de remuneração do cargo, não é passível de
discussão  neste  estágio  processual,  conquanto  o
título  judicial  então  executado  se  encontra
amparado pela coisa julgada material, a teor do que
estabelece  o  art.  474  do  Código  de  Processo
Civil/1973. Dedução  a  respeito  do  limite  de
remuneração  constitui  ofensa  ao  princípio  da
segurança jurídica.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00263531720118152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DESA  MARIA  DE  FATIMA  MORAES  B
CAVALCANTI , j. em 06-05-2016). (grifo nosso).

Por  outo  lado,  considerando  que  o  benefício  de
aposentadoria da autora estava sendo pago a menor desde 25 de janeiro de
2012, nos termos da MP n° 185/2012, e que o valor correto só foi implantado
em Outubro de 2013,  após a  impetração de mandado de segurança,  faz-se
necessária a propositura da presente ação de cobrança para a obtenção dos
valores devidos em relação ao período anterior ao ajuizamento do  writ, vez
que  o  mandamus não  produz  efeitos  pretéritos.  É  o  que  orientam  os
Enunciados 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula  nº  269:  O mandado de  segurança não é
substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula  nº  271:  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.”

Neste trilhar de ideias,  entendo que a decisão proferida pelo
magistrado de base revela-se correta no que tange à condenação da PBPREV
ao pagamento das diferenças do benefício da autora desde a data de janeiro de
2012.

Todavia,  a  sentença  merece  reforma no sentido  de  limitar  a
condenação até a data de impetração do referido writ (28/08/2013), e não até a
data em que fora concedida a atualização do benefício. Isso porque as parcelas
devidas  a  partir  da impetração do  mandamus  até  a  efetiva  implantação do
reajuste  no  contracheque  da  autora  estão  inclusas  na  concessão  da  ordem
mandamental.
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Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.
Isso  porque  a situação  em  análise  se  enquadra  no  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/1997 – com redação conferida pela  Lei  nº  11.960/2009, devendo-se,
pois, observar os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 11.960/2009 não pode retroagir,
ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua  vigência,
consoante  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  da  Cidadania,  abaixo
transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2.  O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso,  em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma:  (a)  percentual  de  1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n.  2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
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caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) 
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade  pelo Supremo Tribunal  Federal  do  art.1º-F  da  Lei  nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica  mantida  a  aplicação  do  índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos  em  precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma:  a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5%
ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei
n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5% ao  mês  a  partir  de
25/03/2015.

Assim, para o caso em exame, deve-se observar o regramento
acima delineado, bem como a circunstância determinada pela Súmula nº 204
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de incidência dos juros de mora
em ações previdenciárias a partir da citação válida. 

Conclusão. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao reexame necessário,  para
limitar a condenação ao período compreendido entre 25/01/2012 até a data de
impetração  do  writ  (28  de  agosto  de  2013),  bem  como  para  alterar  os
consectários da condenação, mediante a observância da incidência de juros da
seguinte forma: a) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir
da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e b) percentual de 0,5% ao mês a partir
de  25/03/2015.  Com  relação  à  correção  monetária,  deve-se  aplicar  a
respectiva  redação  dada  ao  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/1997,  que  prevê  a
aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de
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poupança, até o dia de 25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir
os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, devendo ser observado a partir de então o IPCA-E.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, o Exmo. Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa,08 de maio de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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