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REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO ORDINÁRIA DE 
REVISÃO  DE  PROVENTOS.  AUTOR  QUE 
QUESTIONA APLICABILIDADE DA LC Nº50/2003. 
PROVENTOS  REGIDOS  PELA  LEI  VIGENTE  À 
DATA  DA  APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE PROCESSUAL. ART.267, IV, DO CPC. 
PROVIMENTO DA REMESSA PARA EXTINGUIR O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- O art.12 da Lei Estadual nº 5701/93 é cristalino ao 
prescrever que o servidor militar estadual fará jus ao 
Adicional por Tempo de Serviço a partir do mês em 
que completar cada Anuênio, computados até a data 
de sua passagem à inatividade.

- O Autor, na época da edição da LC nº50/03,  já era 
servidor inativo como prova a ficha de fl.27. Assim, 
antes de 2003, o percentual dos Anuênios do Autor 
estavam fixos, porquanto ao se determinar o valor 
do benefício, a Autarquia computou todo o período 
de serviço público do militar, incidente sobre o soldo 
do posto ou graduação. 

–  Logo,  o  pedido  do  Autor  que  questiona  a 
aplicabilidade da Lei Complementar nº 50/2003 aos 
militares,  não  tem  qualquer  amparo  legal  porque 
esta  lei  nunca  o  atingiu.   Para  configuração  do 
interesse processual há que se demonstrar, além da 
necessidade  da  atividade  jurisdicional  e  da 
adequação  do  procedimento,  a  utilidade  do 
provimento jurisdicional.  No caso,  de nada adianta 
debater sobre a LC nº 50/2003 porque os proventos 
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de reforma recebidos pelo Autor são regidos pela lei 
vigente à data da aposentadoria. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER a Remessa Necessária, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 82.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária de Revisão de Pensão com Pedido 

de Tutela Antecipada ajuizada por Reginaldo Vital Damásio contra a PBPREV- 

Paraíba Previdência, relatando que, de acordo com a Lei Estadual nº 5.701/93, 

tem direito  de receber  os Anuênios na proporção de 20% (vinte por  cento) 

sobre  o  soldo,  mas,  por  uma  interpretação  errônea  do  art.2º  da  Lei 

Complementar nº 50/2003, foram congelados os adicionais e gratificações dos 

servidores públicos civis e aplicado tal entendimento aos militares, os quais não 

foram  incluídos  na  LC  nº  50/2003,  porque  fazem  parte  de  uma  categoria 

especial.

Explica que o policial militar é regido pelo Estatuto da Polícia 

Militar  e  que  o  art.1º  da  LC  50/2003  diferencia  o  servidor  público  civil  do 

servidor militar,  de forma que não houve congelamento do Anuênio para os 

militares. 

Ao  final,  requereu a  atualização  da pensão  a  fim de que  o 

Anuênio e Adicional de Inatividade sejam pagos na razão de 20% (vinte por 

cento)  sobre  o  valor  da  parcela  recebida  a  título  de  soldo,  bem  como,  o 

pagamento das diferenças salariais devidas. 

Conclusos,  o  Juiz  “a  quo”  julgou  procedente,  em  parte,   o 

pedido autoral, conforme sentença de fls.66/69.

Não foi interposto recurso voluntário.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  vislumbrou  necessidade  de 

intervenção ministerial.
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É o relatório. 

VOTO

Em diversos julgados desta Relatoria, foi explicado que o art.2º 

da  LC  nº  50/03  manteve  “o  valor  absoluto  dos  adicionais  e  gratificações 

percebidos pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta”, mas 

não se referiu a categoria especial, qual seja, aos militares e, assim, não foi de 

imediato aplicável aos mesmos.

Entretanto,  a  presente  questão tem uma particularidade que 

não foi observada pelas partes, pelo juízo singular nem pela Procuradoria de 

Justiça. É que  o Autor, na época da edição da LC nº50/03,  já era servidor 

inativo como prova a ficha de fl.27.

Os  valores  dos  proventos  são  regidos  de  acordo  com a  lei 

vigente à data da aposentadoria.

O art.12 da Lei Estadual nº 5701/93 é cristalino ao prescrever 

que o servidor militar estadual fará  jus ao Adicional por Tempo de Serviço a 

partir do mês em que completar cada Anuênio, computados até a data de sua 
passagem à inatividade.

Como  se  pode  observar,  antes  de  2003,  o  percentual  dos 

Anuênios  do  Autor  já  eram  fixos,  porquanto  ao  se  determinar  o  valor  do 

benefício, a Autarquia computou todo o período de serviço público do militar, 

incidente sobre o soldo do posto ou graduação. 

 Logo, o pedido do Autor, que questiona a aplicabilidade da Lei 

Complementar nº 50/2003 aos militares, não tem qualquer amparo legal porque 

esta lei nunca o atingiu.

A  Constituição  Federal  assegura,  em  seu  art.40,  §8º,  o 

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 

valor  real.  Isto  não  implica  afirmar  que  o  Adicional  por  Tempo  de  Serviço, 
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devido à razão de um por cento por ano de serviço público, deva aumentar a 

cada ano seu percentual como se o servidor na atividade estivesse, posto que 

os  Anuênios  são  computados  até  a  data  da  passagem  do  servidor  à 

inatividade.

Diante  do  exposto,  o  Autor  carece  de  interesse  processual, 

pois sua esfera jurídica nunca foi atingida pela lei que questiona. 

Para  configuração  do  interesse  processual  há  que  se 

demonstrar, além da necessidade da atividade jurisdicional e da adequação do 

procedimento, a utilidade do provimento jurisdicional. No caso, de nada adianta 

debater sobre a LC nº 50/2003 porque os proventos de reforma recebidos pelo 

Autor são regidos pela lei vigente à data da aposentadoria. 

 A insubsistência das condições da ação é matéria de ordem 

pública  e,  portanto,  pode  ser  conhecida  de  ofício  pelo  magistrado, 

independente de provocação das partes.

Por esta razão, aplico o art.267, IV, do Código de Processo 

Civil para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, PROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA 
para extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

processual (art.267, IV, do CPC).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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