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PROCESSO CIVIL – Apelação cível  – “Ação
de cobrança” –  Sentença  procedente   –
Irresignação –  Preliminar de ilegitimidade
passiva  do  Estado  da  Paraíba  –
Acolhimento.

– “Tendo em vista que a lide trata apenas
de valores pagos a servidores aposentados
ou pensionistas, emerge que o responsável
pelo pagamento de tais verbas é apenas a
autarquia previdenciária, nos termos do art.
39,  da  Lei  estadual  n°  7.517/2003,  em
razão do que resta fundamental reconhecer
a  ilegitimidade  passiva  do  Estado,
extinguindo o feito, em relação a este, sem
resolução  de  mérito.”(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00176628220098152001,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
20-10-2014). 
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–  Remessa Oficial  e  Apelações Cíveis –
“Ação de  cobrança”  –  Defensor Público   –
Aposentadoria  –  Gratificação  de  Atividade
Especia l- GAE –  Extensão aos servidores
inativos e pensionistas –   Manutenção da
sentença – Provimento ao apelo do Estado
da  Paraíba,  Provimento  parcial  ao
Reexame necessário e  Desprovimento  ao
apelo da PBPREV . 

 –  Quando  caracterizada  a  generalidade  de
gratificação  paga  aos  defensores  públicos
ativos,  deve  ser  estendido  o  benefício  aos
inativos. 

 V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba, declarando extinto o
processo com relação ao Estado da Paraíba e dar provimento à apelação do
Estado  da  Paraíba,  provimento  parcial  ao  reexame  necessário  e  negar
provimento ao apelo da PBPREV, nos termos do voto do relator e da súmula
de julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelações Cíveis (fls.  62/65)
interpostas pelo ESTADO  DA  PARAÍBA e  pela Paraíba  Previdência-
PBPREV, nos autos da “ação de cobrança”, movida por Daimler Correa em
face do, ora apelante e da  Paraíba Previdência- PBPREV contra sentença
de fls. 58/59, que julgou procedentes os pedidos do autor, determinando que o
Estado  da  Paraíba  e  a  PBPREV  paguem  os  valores  da  Gratificação  de
Atividade Especial-GAE referentes ao período de maio de 2005 à março de
2008, devidamente atualizados pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por
cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação  a  serem  apurados  em  liquidação  de
sentença.
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Em  suas  razões,  o  Estado  da  Paraíba
arguiu sua ilegitimidade passiva.

A  PBPREV   sustentou,  em  suas  razões,
que a GAE faz parte da remuneração em razão de eventual função que o
servidor esteja exercendo, e não relativa ao cargo efetivo, uma vez que, se
não  mais  for  exercer  tal  função,  deixará  de  perceber  dita  parcela
remuneratória.

 Apesar  de  devidamente  intimado,  o
autor/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 77v.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de
fls. 83/84, opinou pelo prosseguimento do apelo, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

V O T O

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:

“Ab initio”,  cumpre analisar  a ilegitimidade
passiva  “ad  causam”,  arguida  pelo  Estado  da  Paraíba  em  seu  recurso
apelatório.

O  entendimento  firmado  pelos  Órgãos
Fracionários deste Tribunal é no sentido de que a Ação visando à extensão de
determinada rubrica aos servidores estaduais aposentados legitima apenas a
PBPREV  –  Paraíba  Previdência  para  figurar  no  polo  passivo,  porquanto
compete  a  ela  proceder  ao  pagamento  e  revisão  dos  benefícios
previdenciários,  nos  termos  dos  arts.  3º,  III,  e  4º,  da  Lei  Estadual  nº
7.517/031.

Veja-se: 

“PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO DA PARAÍBA . ACOLHIMENTO.  "Tendo em
vista  que  a  lide  trata  apenas  de  valores  pagos  a
servidores  aposentados  ou  pensionistas,  emerge  que  o
responsável pelo pagamento de tais verbas é apenas a
autarquia previdenciária, nos termos do art. 39, da Lei
estadual n° 7.517/2003, em razão que resta fundamental
reconhecer  a  ilegitimidade  passiva  do  Estado,
extinguindo o feito, em relação a este, sem resolução de
mérito."(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
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00176628220098152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 20-10-2014). […]. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
09058024820098150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 25-
11-2015)”.

 Insta salientar que as Súmulas nº 48 e 49
desta  Corte  de  Justiça,  que  se  referem  às  hipóteses  de  restituição  e
abstenção de descontos previdenciários indevidos sobre determinada rubrica
percebida pelos servidores ativos e inativos, não se aplicam ao caso vertente,
em  que  se  pretende  a  extensão  e  pagamento  retroativo  de  verba  aos
aposentados. 

Destarte,  o  Estado  da  Paraíba é  parte
ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO:

O  magistrado  “a  quo”  reconheceu  a
prescrição quinquenal.

É cediço que, nas ações contra a Fazenda
Pública, onde se pleiteia ressarcimento de contribuições previdenciárias, que
tem natureza de trato sucessivo, a prescrição do direito de requerer ocorre em
cinco anos, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32
que estatui, verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo
e  qualquer  direito  ou  ação  contra  a
Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem”.

 Sobre o assunto, sinaliza a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO  ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO
DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, IV, DO CC.
INAPLICABILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  DECRETO
20.910/32.  PRAZO  DE  CINCO  ANOS.
APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO
DE  QUESTÕES  JÁ  RESOLVIDAS  NA  DECISÃO
EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES
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REITERAÇÃO  DE  ARGUMENTOS.  NÃO-
CABIMENTO.
1.  É  entendimento  desta  Corte  que  a  prescrição
qüinqüenal prevista no art.  1º  do Decreto 20.910/32
deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Pública,  seja ela federal,  estadual
ou  municipal,  independentemente  da  natureza  da
relação  jurídica  estabelecida  entre  a  Administração
Pública  e  o  particular.  (...).”  (EDcl  no  REsp
1205626/AC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/02/2011, DJe 04/03/2011)”. 

Desse  modo,  agiu  com  acerto  o  juiz
primevo quando acolheu a prescrição quinquenal.

Ultrapassados  esses  pontos,  passo  a
analisar  conjuntamente  o  recurso  apelatório  do  Estado  da  Paraíba  e  da
PBPREV e a remessa oficial.

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
possibilidade de  extensão da Gratificação de Atividade Especial – GAE aos
Defensores Públicos inativos. 

Denota-se  dos  autos  que  a  GAE
(Gratificação  de  Atividade  Especial)  foi  estendida  a  todos  os  Defensores
Públicos da ativa, sem nenhuma especificação de atividade desenvolvida para
o recebimento de seu valor, não tendo, portanto, caráter “propter laborem”.

É  consabido  que  a Gratificação  de
Atividades Especiais estava prevista na Lei  Complementar nº 58 de 30 de
dezembro  de  2003  –  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  do
Estado da Paraíba no art. 57, inciso VII, conforme in verbis:

“Art.57.  Além do vencimento e  das  vantagens  previstas
nesta Lei e das estabelecidas em lei específica, poderão
ser  deferidos  aos  servidores:  VII  –  gratificação  de
atividades especiais;”

Posteriormente,  foi  publicada  a  Lei  nº
8.557/08,  em  04  de  junho  de  2008,  que  alterou  a  nomenclatura  da
Gratificação  de  Atividades  Especiais  para  Gratificação  de  Assistência
Judiciária  (art.6º),  e  reconheceu  o  direito  de  defensores  inativos  e
pensionistas perceberem a mencionada gratificação (art.5º),  o que já havia
sido concedido judicialmente. 
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Sendo assim, tem-se como indubitável o fato
de que a gratificação concedida aos Defensores da ativa desde maio de 2005
deveria ter sido igualmente concedida aos servidores inativos e pensionistas
desta carreira também daquela data. 

Sendo este o entendimento desde Tribunal,
em caso análogo, senão vejamos: 

“PRELIMINAR  -  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO DA PARAÍBA - ACOLHIMENTO. - "Tendo em
vista  que  a  lide  trata  apenas  de  valores  pagos  a
servidores  aposentados  ou  pensionistas,  emerge  que  o
responsável  pelo pagamento de tais  verbas é  apenas a
autarquia previdenciária, nos termos do art. 39, da Lei
estadual  n°  7.517/2003,  em  razão  do  que  resta
fundamental  reconhecer  a  ilegitimidade  passiva  do
Estado,  extinguindo  o  feito,  em  relação  a  este,  sem
resolução de mérito."(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00176628220098152001,  -  Não  possui  -,
Relator  DES  JOAO  ALVES  DA SILVA  ,  j.  em  20-10-
2014)  REMESSA OFICIAL -  SENTENÇA ILÍQUIDA -
CONHECIMENTO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  DEFENSORAS  PÚBLICAS
APOSENTADAS  -  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE
ESPECIAL - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS
E PENSIONISTAS - CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  -  SEGUIMENTO  NEGADO.  "MANDADO
DE SEGURANÇA.  Preliminares.  Rejeição.  Gratificação
de  atividade  especial.  Implantação  para  todos  os
Defensores  Públicos  da  ativa.  Natureza  propter  rem
laborem . Não configuração. Benefício de caráter geral.
Extensão.  Inativo.  Garantia.  Princípio  da  isonomia
salarial. Concessão da ordem. Precedente. Aos servidores
inativos em situação similar aos da ativa, reconhece-se o
direito  à  percepção  de  benefícios  concedidos
genericamente,  sob  pena  de  malferir  o  preceito
constitucional do art. 40, parágrafo 4°, da CF/88." (TJPB
-  99920070007102001  -  DES.  JORGE  RIBEIRO
NOBREGA  -  Tribunal  Pleno  -23/04/2008)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
09058024820098150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 25-
11-2015)”. 

Dessa  forma,  a  parte  autora  faz  jus  ao
pagamento da gratificação requerida, entre maio de 2005 e março de 2008,
quando a remuneração para o cargo de Defensor Público passou a ser, por
meio de subsídio, em parcela única, com exclusão de gratificações. 
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Ante  o  exposto,  acolho a  preliminar  de
ilegitimidade passiva, para declarar extinto o processo com relação ao Estado
da Paraíba e,  consequentemente,  DAR PROVIMENTO ao  seu  apelo,  DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao reexame necessário e  NEGAR PROVIMENTO
ao  apelo  da  PBPREV, mantendo  a  sentença  recorrida  em todos  os  seus
termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Luis Sílvio Ramalho Júnior e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

   Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de outubro de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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