
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO E REMESSA Nº  0042203-43.2013.815.2001
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Estado da Paraíba, por seu Procurador Luiz Filipe de Araújo Ribeiro
APELADO : Alcides Candeia Ferreira (Adv. João Otávio Terceiro Neto Bernardo de
Albuquerque – OAB/PB 19.555)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE
REPRESENTAÇÃO.  HABITUALIDADE  DO  PAGAMENTO.
CARÁTER  REMUNERATÓRIO.  POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  ACOLHIMENTO.  ARTS.
141  E  492,  DO  CPC.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA  ILÍQUIDA.  FIXAÇÃO  DESDE  LOGO.
IMPOSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 4º,  II. NECESSIDADE
DE  AGUARDAR-SE  A  LIQUIDAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  RECURSOS  OFICIAL  E
APELATÓRIO.

-  É  defeso  ao  órgão  jurisdicional  decidir  a  lide  além  dos
limites  da  proposição.  A  decisão  supra  ou  ultra  petita
caracteriza  o  error  in  procedendo, por  violar  o  princípio  da
demanda delineado no art. 128 c/c art. 460, do CPC, devendo
esta instância judicial, pois, decotar o excesso de ofício, a fim
de adequar a sentença aos limites propostos na exordial.

-  O Adicional de Representação é uma vantagem decorrente
da natureza e da peculiaridade do cargo exercido. Inexistindo
nos  autos  prova  no  sentido  da  especificidade  ou
excepcionalidade  do  cargo  exercido  pelo  servidor  ou de  lei
que  exclua  o  adicional  da  base  de  cálculo  do  desconto
previdenciário,  configura-se  pagamento  de  verba  com
habitualidade.

-  Sendo ilíquida a sentença, o valor dos honorários deve ser
fixado por ocasião da liquidação, conforme previsão expressa



do art. 85,  § 4º, II, do CPC.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial aos recursos, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 65.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pelo Estado da
Paraíba  contra  decisão  proferida  pela  Juízo  da  4ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital,  que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
ação de cobrança ajuizada por Alcides Candeira Ferreira em desfavor do Estado da
Paraíba.

O MM. Juiz julgou procedente o pedido, condenando o Estado a
pagar os valores referentes ao adicional de representação, do período de 03 de março
de 2008 a agosto de 2011, devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora de 0,5%
a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários, os quais foram
fixados em 10% sobre o valor da execução.

Inconformado  com  a  decisão  exarada,  o  Estado  da  Paraíba
alega,  em breve  síntese,  julgamento  ultra  petita,  uma vez  que o  pedido  do  autor
compreendeu março/2009 a agosto/2011, bem como a impossibilidade de fixação de
honorários advocatícios, por ser a sentença ilíquida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Apesar  de  devidamente  intimado,  a  parte  autora  não
apresentou contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório. 

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  o  autor  aforou  a  presente  demanda
objetivando o recebimento do adicional de representação do período de março/2009 a



agosto/2011. 

O processo teve seu trâmite regular sobrevindo a sentença ora
guerreada,  que,  conforme  relatado,  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda.
Contra essa decisão se insurge o apelante.

O  cerne  da  questão  diz  respeito  ao  direito  ao  adicional  de
representação, já reconhecido pela autarquia previdenciária e não implantada.

“Art. 1º; O Adicional de Representação de que trata o inciso XIV do
Art. 57,  da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003,
será  pago  aos  profissionais  do  Grupo  Ocupacional  Serviços  de
Saúde – SSA-1200, na forma constante nesta Lei.

Art. 2º.  Consideram-se ocupantes do Grupo Ocupacional Serviços
de  Saúde  aqueles  investidos  nos  cargos  e  com  as  atribuições
constantes na Lei n° 7.376. de 11 de agosto de 2003.

Art. 3º. Os integrantes do Grupo Serviços de Saúde - SSA-1200 farão
jus ao adicional de Representação, quando ti verem exercício nas
Unidades de Saúde pertencentes à rede pública estadual definida
no Anexo I desta Lei.”

É inconteste que o autor faz jus ao recebimento do adicional de
representação, mormente quando já fora deferido o recebimento do benefício pela
entidade previdenciária.

Quanto à alegação de que a sentença fora  ultra petita,  merece
acolhida.

Observando o pedido posto na exordial, verifica-se que o autor
postulou  o  pagamento  retroativo  do  adicional  de  representação  do  período  de
03/03/2009 até o mês da efetiva implantação, ou seja, 08/2011.

Tendo  o  MM.  Juiz  a  quo  julgado  procedente  o  pedido  do
pagamento retroativo do período de março de 2008 até agosto de 2011, incorreu em
julgamento  ultra  petitia,  fazendo-se  necessário  decotar  o  excesso,  readequando ao
período postulado na inicial, qual seja, março de 2009 até agosto de 2011.

Noutro  norte,  entendo  que  a  sentença  deve  ser  reformada,
também, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. É que sendo ilíquida a
sentença, o  valor dos honorários deve ser fixada por ocasião da liquidação, conforme
previsão expressa do art. 85,  § 4º, II, do CPC.

Diante  de  tais  considerações,  dou  parcial  provimento  ao
recurso  apelatório  e  à  remessa  oficial para  readequar  o  período  da  condenação



imposta em primeiro grau para o período de 03/03/2009 até agosto de 2011.

Em razão do disposto no art. 85, §4º, II, CPC, determino que o
percentual  dos  honorários  advocatícios  será  fixado  por  ocasião  da  liquidação  de
sentença.

É como voto.
DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial aos
recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira .

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


