
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001767-89.2017.815.0000
RELATOR : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Severina de Aguiar Pereira 
ADVOGADO : Cláudio Galdino da Cunha (OAB/PB Nº. 10751)    
APELADO : Município de Guarabira
PROCURADOR : Jáder Soares Pimentel (OAB/PB Nº. 770)    

AÇÃO  DE  COBRANÇA – SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL  APOSENTADO  DESDE  2007  –   AÇÃO
DISTRIBUÍDA EM 2015 – PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO
DE PARCELA RELATIVA AO QUINQUÊNIO NÃO PAGO
- EXTINÇÃO  PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DAS PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO – ÓBICE AO
JULGAMENTO  DA  CAUSA  –  AÇÃO  AJUIZADA
APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO - VERIFICAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE A EDILIDADE
E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO SOB
PENA DE INEFICÁCIA DO COMANDO SENTENCIAL –
ART. 114 E SEGUINTES DO CPC/15 -  RETORNO DOS
AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – REQUERIMENTO DE
CITAÇÃO  DO  IAPM  SOB  PENA DE  EXTINÇÃO  DA
AÇÃO  –  NULIDADE  DA  SENTENÇA  –  RECURSO
PREJUDICADO.

Considerando  que  eventual  acolhimento  da  pretensão
autoral  necessariamente  repercutirá  na  esfera  jurídica
não somente do Município de Guarabira, mas igualmente
no Instituto de Previdência do Município, tendo em vista
ser a autora aposentada desde o ano de 2007, deve a
sentença  ser  anulada  para  que  se  faculte  à  autora  a
citação da Autarquia Previdenciária, sob pena de extinção
da ação.

Vistos etc.  
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Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Severina  de  Aguiar
Pereira contra sentença  prolatada  pelo Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de
Guarabira nos autos da Ação de Cobrança, a qual reconheceu a prescrição das
parcelas  pleiteadas  pela  autora  em  face  do  Município  de  Guarabira,
extinguindo o processo nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

Alega  o  recorrente,  em  suas  razões,  que  “embora  tenha  se
aposentado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, o direito
de  ação  da  apelante  não  foi  fulminado  pela  prescrição,  pois  se  trata  de
obrigação de trato sucessivo, isto é, parcelas de quinquênios” (fl. 70). 

Ao final, requer que seja dado provimento ao Apelo para reformar
a sentença e julgar procedente o pedido, na forma da exordial.

Contrarrazões  pelo  Município  de  Guarabira, pugnando  pela
manutenção da decisão (fls. 74/77).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  90/99,  opinou  pelo
provimento do recurso, anulando-se a decisão de primeiro grau nos termos do
§3º, II, do art. 1.103 do CPC1, julgando-se procedente o pedido inicial. 

É o relatório.

DECIDO:

O caso dos autos retrata a pretensão da autora/apelante em ter
reconhecido  o  direito  ao  pagamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço
(quinquênios)  aos  seus  proventos,  alegando  que  no  momento  de  sua
aposentadoria (2007) faria jus ao implemento de 11% (onze por cento) em sua
remuneração.

No primeiro momento, o juízo de origem reconheceu a prescrição
do fundo do direito  alegado, com base no art.  1º  do Decreto nº  20.910/32,
tendo  esta  Relatoria  anulado  a  sentença  com base  no  art.  557,§ 1º-A,  do
CPC/73 e determinado o retorno dos autos para o regular processamento da
ação (fls.27/28;55/56).

Em seguida, o juízo de origem proferiu nova decisão (fls. 64/66),
ora objurgada, desta feita  retratando a ilegitimidade passiva do Município de
Guarabira  e reconhecendo  a  prescrição  quinquenal  das  parcelas  de  trato
sucessivo em relação ao Município de Guarabira, fundamentando que a ação
teria de ter sido proposta até a data limite de 15/06/2013.

Contudo, mais uma vez, a sentença merece ser anulada.

No caso dos autos, a pretensão da autora/apelante foi exposta no
sentido em ter reconhecido o direito à implantação do adicional por tempo de
serviço aos seus proventos, bem como o pagamento retroativo até a efetiva
implantação.
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Nesse  cenário,  vislumbra-se  que  eventual  acolhimento  da
pretensão autoral necessariamente repercutirá na esfera jurídica não somente
do  Município  de  Guarabira,  mas  igualmente  no  Instituto  de  Previdência  do
Município,  tendo  em vista  ser  a  autora  aposentada  desde  o  ano  de  2007,
pertencendo, portanto, aos quadros da Autarquia Previdenciária Municipal.

A título exemplificativo, colaciono julgados oriundos desta Egrégia
Corte  que  abordaram  casos  de  implantação  dos  quinquênios  a  servidores
aposentados do Município de Guarabira, destacando-se a repercussão direta
nos comandos sentenciais ao Instituto de Assistência e Previdência Municipal
de Guarabira – IAPM:

remessa  necessária.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor
Público Municipal. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL. Direito ao
recebimento.  Lei  municipal.  Vigência.  Desprovimento  do
recurso. - A Lei Orgânica do Município de Guarabira traz, no
art.  52,  §  6º,  a  previsão  do  pagamento  da  gratificação
adicional  e  inexistem  nos  autos  documentos  que
demonstrem haver lei nova ou ato normativo revogando o
referido dispositivo legal. É ônus do Ente Público comprovar
que  pagou a  verba  salarial  ao  seu  servidor,  devendo ser
afastada  a  supremacia  do  interesse  público,  pois  não  se
pode  transferir  o  ônus  de  produzir  prova  negativa  ao
Apelado,  para  se beneficiar  da dificuldade,  ou mesmo da
impossibilidade  da  produção  dessa  prova.  APELAÇÃO
CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  EXTEMPORÂNEA.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO
PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - Não
havendo  motivo  que  prorrogue  o  prazo,  tem-se  que  a
Apelação foi interposta após o prazo legal, sendo manifesta
a sua intempestividade, ensejando o não conhecimento do
recurso.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00062536420148150181,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 27-06-2017)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  E
PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
MATÉRIA REGULADA POR LEI ORGÂNICA. PAGAMENTO
DA VERBA NÃO DEMONSTRADO.  BENEFÍCIO DEVIDO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO E DA REMESSA OFICIAL. - Tratando-se de ação de
cobrança de remuneração intentada por servidora pública,
opera  a  inversão  do  onus  probandi,  cabendo  à
Administração  Pública  colacionar  documentos  hábeis
capazes  de  modificar  ou  extinguir  o  direito  da  autora  de
receber as quantias pleiteadas na exordial. - Adicional por
tempo  de  serviço  é  uma  vantagem  pecuniária  que  a
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administração concede aos servidores em razão do tempo
de  serviço,  destinando-se  a  recompensar  os  que  se
mantiveram  por  longo  tempo  no  exercício  do  cargo  e,
havendo previsão legal, não há como não reconhecer como
devido o pagamento desse benefício.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00072651620148150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 16-05-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  APOSENTADO.  PEDREIRO.
ADICIONAL POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  INTELIGÊNCIA
DO  INCISO  XVI  DO  ART.  51  DA LOM.  IMPLANTAÇÃO
DEVIDA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
INCUMBÊNCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  Inteligência  do
ART. 333, II, CPC/73. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO
DE  PAGAMENTO.  ADIMPLEMENTO  RETROATIVO  DA
VERBA. POSSIBILIDADE. Desprovimento DO APELO E DA
REMESSA NECESSÁRIA. - Adicional por tempo de serviço
é uma vantagem pecuniária  concedida pela administração
aos  servidores,  se  destinando  a  recompensar  os  que
mantiverem  por  certo  tempo  no  exercício  do  cargo  e,
havendo previsão legal, deve-se reconhecer como devido o
pagamento  desse  benefício.  -  Em  processo  envolvendo
questão de retenção de verbas salariais, cabe ao Município
comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao  reverso,
subtende-se que não o efetuou na forma devida. - Não se
configura sucumbência recíproca quando a parte decai de
parcela mínima do pedido.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00069421120148150181,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DA  DESEMBARGADORA MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 07-03-2017) 

Assim, tendo em vista  que se revelaria  inteiramente ineficaz a
sentença  concessiva  do  direito  da  autora/apelante  sem  a  presença  da
autarquia  previdenciária  municipal,  tem  lugar  a  aplicação  do  art.  114  e
seguintes do CPC/15, devendo a sentença ser anulada e os autos remetidos
ao juízo de origem para que o magistrado promova a intimação da autora a fim
de  que  esta  requeira a  citação  da  litisconsorte  necessária,  sob  pena  de
extinção do feito, senão vejamos:

Art. 114.  O litisconsórcio será necessário por disposição de
lei  ou  quando,  pela  natureza  da  relação  jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de
todos que devam ser litisconsortes.

Art.  115.   A sentença de mérito,  quando proferida  sem a
integração do contraditório, será:
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I  -  nula,  se a decisão deveria ser uniforme em relação a
todos que deveriam ter integrado o processo;
II  -  ineficaz,  nos  outros  casos,  apenas  para  os  que  não
foram citados.
Parágrafo  único.   Nos  casos  de  litisconsórcio  passivo
necessário,  o  juiz  determinará  ao  autor  que  requeira  a
citação  de  todos  que  devam ser  litisconsortes,  dentro  do
prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Esse entendimento,  inclusive,  já  foi  objeto de análise por  esta
Egrégia Corte de Justiça em casos similares:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL  -  APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO
PREVIDENCIÁRIO  -  SERVIDOR  PÚBLICO  MILITAR  DA
ATIVA  -  SUSPENSÃO  DE  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  E  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS - AÇÃO AJUIZADA TÃO
SOMENTE  EM  FACE  DA  AUTARQUIA  ESTADUAL  -
incompetência  quanto  ao  pedido  de  suspensão  dos
descontos  previdenciários  -  atribuição  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA - litisconsórcio passivo necessário -  ART. 47 DO
CPC  -  inobservância  da  decisão  monocrática  que
determinou  a intimação do autor para que promovesse A
CITAÇÃO do LITISCONSORTE necessário SOB PENA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO - apelo novamente prejudicado
-  retorno  dos  autos  para  cumprimento  da  decisão
monocrática  anterior  -  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
Considerando que o presente caso envolve servidor público
da  ativa,  a  decisão  monocrática  anterior  reconheceu  a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o
Estado da Paraíba e a PBPREV, determinando o retorno dos
autos à instância de origem, para que o autor promovesse a
citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do
parágrafo único do art. 47 do CPC.   Ante a inobservância da
decisão anterior, faz-se necessário que o processo retorne
novamente ao Juízo de 1º grau, para que a monocrática de
fls.  97/102  seja  integralmente  cumprida.  Nulidade  da
sentença de fls. 105/112. Recurso prejudicado.[…] (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20113697520148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 09-03-2015)

PROCESSUAL CIVIL.  REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO  SOBRE  DIVERSAS  VERBAS.
EXCLUSÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. PARTE LEGÍTIMA.
ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
APELO E REMESSA OFICIAL PREJUDICADOS. O estado
da Paraíba é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, uma vez que este efetua o desconto e repassa os
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valores  respectivos  à  PBPREV.   (TJPB;  Rec.
200.2010.036.481-5/001;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 06/05/2013;
Pág. 12.)

Por tais considerações, com fulcro no art.  932, do CPC/15, de
ofício, anulo a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo
de Origem para que seja intimada a autora a fim de que requeira a citação do
Instituto de Assistência e Previdência Municipal de Guarabira – IAPM, sob pena
de  extinção  do  processo,  nos  termos  do  Parágrafo  Único  do  art.  115,  do
CPC/15, restando prejudicado o recurso de Apelação interposto.

P.I.

João Pessoa, 22 de maio de 2018.
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Relatora
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