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APELAÇÃO. AÇÃO  REVISIONAL  DE
REMUNERAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA.
PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIOS.
CONCESSÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU  DE
DESCONGELAMENTO  DA  REFERIDA  VERBA.
CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DA
PARAÍBA E DA PBPREV- PARAÍBA PREVIDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  POR  PARTE  DO  ÓRGÃO  DE
PREVIDÊNCIA  ESTADUAL  EM  RELAÇÃO  AO
DEFERIMENTO DA PARCELA REMUNERATÓRIA.
DESCABIMENTO  DO  INCONFORMISMO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA.  FALTA
DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO
CUJO RECONHECIMENTO SE IMPÕE.  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
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SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À
APELANTE. RECURSO PREJUDICADO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DE  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- Constituindo a carência de ação matéria de ordem
pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, pelo magistrado.

- Não é legítima a PBprev- Paraíba Previdência para
figurar no polo passivo de ação ordinária, por meio
da qual militar da ativa pretende o descongelamento
de parcela remuneratória,  bem como o pagamento
retroativo da verba, cabendo, neste caso, extinguir-se
o processo, sem resolução de mérito,  em relação a
esse ente, de acordo com o art. 267, VI, do Código de
Processo Civil.

-Verificada  a  prejudicialidade  do  recurso,  cabe  ao
Relator, por meio de decisão monocrática, negar-lhe
seguimento, nos termos do art. 557, caput, do Código
de Processo Civil. 

Visto.

Francisco  Tadeu da  Silva  ajuizou a  presente  Ação
Ordinária  Revisional,  em  face  do  Estado  da  Paraíba e  a  PBprev-  Paraíba
Previdência,  visando  à  atualização  de  sua  remuneração,  especificamente  no
respeitante  às  parcelas  de  anuênios  incidentes  sobre  o  seu soldo,  alegando,  para
tanto,  que  o  congelamento  dos  seus  valores  se  deu  de  forma  indevida,  já  que
fundamentado na Lei Complementar nº 50/2003, a qual não abrangeria a categoria
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dos servidores militares. Igualmente, pugnou a restituição das verbas percebidas a
menor, relativas ao período não prescrito. 

Contestações, fls. 30/40 e fls. 4149.

Impugnação à contestação, fls. 53/60.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, fls. 62/66:

Isto posto, nos termos dos arts. 269, I, e 459, do CPC,
JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  formulado
FRANCISCO TADEU DA SLVA, nos autos da ação
de obrigação de fazer movida em face do ESTADO
DA  PARAÍBA  E  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA  –
PBPREV,  determinando  o  descongelamento  do
anuênio, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº
9.703/2012,  procedendo-se  com  a  atualização  da
verba na forma do art.  12 da Lei  nº  5.701/93,  bem
como deverão ser pagas as diferenças resultantes do
pagamento  a  menor,  referentes  ao  período  não
prescrito,  compreendido  nos  cinco  anos  que
antecedem  o  ajuizamento  da  causa,  com  correção
monetária e juros na forma do art. 1º – F da Lei nº
9.494/97.
Por  fim,  condeno  a  promovida  ao  pagamento  de
honorários advocatícios que, com arrimo nos §§ 3º e
4º,  do  art.  20,  do CPC,  fixo  no percentual  de  15%
(quinze por cento).

Inconformada,  a  Pbprev  -  Paraíba  Previdência
interpôs Apelação, fls. 67/73, sustentou, outrossim, que a imposição de congelamento
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de gratificações constante da Lei Complementar nº 50/2003 já alcançava os servidores
militares,  bem  assim  que  a  Lei  Estadual  nº  9.703/2012  apenas  veio  confirmar  o
entendimento,  ora  defendido,  a  saber,  a  regra  de  congelamento  atinge  todos  os
servidores  públicos  do  Estado  da  Paraíba.  Ainda,  afirmou que a  Lei  Estadual  nº
67/2005  enquadra  os  militares  na  categoria  dos  servidores  públicos  vinculados  à
administração direta.  Ao final,  asseverou que a medida adotada não resultou em
qualquer redução das vantagens pessoais da parte autora.

Contrarrazões, fls. 77/88, defendendo a manutenção
da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O  cerne  da  presente  irresignação,  formulada  pela
PBprev- Paraíba Previdência, reside em saber se a Lei Complementar nº 50/2003, que
determinou o congelamento das gratificações e adicionais recebidos pelos servidores
públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, alcança os
militares, em especial os anuênios, por ser essa a vantagem intentada na espécie.

Ocorre,  contudo,  que não obstante este  feito  tenha
inicialmente obtido regular tramitação em desfavor do referido Órgão de Previdência
- inclusive, com a sua condenação -, tenho que tal situação não mais deve perdurar.

É que, analisando os autos, verifica-se que o autor,

Apelação Cível nº 0058064-35.2014.815.2001                                                                                                                                                                                   4



Francisco Tadeu da Silva é  militar da ativa,   de sorte que, sem grandes esforços
reflexivos,  é  possível  concluir-se  não  estar  a  apelante  apta  ao  cumprimento  do
comando sentencial.

Ora,  estando  o  servidor  recorrido  ainda  em
atividade, a responsabilidade tanto pelo descongelamento perseguido quanto pelo
suporte  das  quantias  relativas  ao  tempo pretérito  cabe  unicamento ao  Estado da
Paraíba. 

Nesse  contexto,  embora  o  assunto  ora  em
disceptação não tenha sido questionado em algum momento dos autos, por se tratar
de matéria de ordem pública, não há outro caminho senão o de  reconhecer, de ofício,
a ilegitimidade passiva da recorrente; cabendo, neste caso, extinguir-se o processo,
sem resolução de mérito, em relação a ela, de acordo com o art. 267, VI, do Código de
Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art.  267.  Extingue-se o processo,  sem resolução de
mérito: 
(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições
da  ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a
legitimidade das partes e o interesse processual;  -
negritei.

Sendo  assim,  verificada  a  prejudicialidade
maturidade do recurso, não merece esse transpor a fase de conhecimento, sendo o
caso, portanto, de se aplicar o comando do art. 557,  caput, do Código de Processo
Civil, que permite ao Relator negar-lhe seguimento.

Ante  o  exposto,  RECONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV- PARAÍBA PREVIDÊNCIA, extinguindo
o processo em relação a essa Autarquia, nos termos do art. 267, VI, do Código de

Apelação Cível nº 0058064-35.2014.815.2001                                                                                                                                                                                   5



Processo Civil, e, por essa razão, a um só tempo, RECONHEÇO PREJUDICADO O
RECURSO, em apreço,  negando-lhe seguimento, nos termos do  art. 557,  caput, do
Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador

                      Relator
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