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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
COBRANÇA.  DEFENSORAS  PÚBLICAS
PENSIONISTAS  E  APOSENTADAS.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM DO
ESTADO  DA  PARAÍBA  RECONHECIDA  EM
PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  INCONFORMISMO
DAS  PARTES  AUTORAS.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADES  ESPECIAIS.  IMPLANTAÇÃO  NOS
PROVENTOS.  PREVIDÊNCIA.  ÓRGÃO
RESPONSÁVEL  PELO  PAGAMENTO  DAS
APOSENTADORIAS  E  PENSÕES  DOS
SERVIDORES  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  4º  E  38,  DA  LEI
ESTADUAL Nº 7.517/03 C/C O ART. 1º, VI, DA LEI
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ESTADUAL  Nº  7.545/04.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO  EXCESSIVO.
MINORAÇÃO  ACOLHIDA.  REFORMA  DA
SENTENÇA  NESSE  ASPECTO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

-  Com a  criação  pela  Lei  Estadual  nº  7.517/03,  da
PBPREV  -  Paraíba  Previdência  -  e  posterior
regulamentação  pela  Lei  nº  7.545/04  ocorreu  a
transferência  da  responsabilidade  pelo  pagamento
das  aposentadorias  e  pensões  dos  servidores  do
Estado  para  a  aludida  Entidade  Previdenciária,
legitimando-a, assim, para figurar no polo passivo da
demanda  onde  se  postula  o  pagamento  de
aposentadoria ou acréscimo dele decorrentes.

- 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.

-   Nas  causas  em que  não  houver  condenação,  os
honorários  advocatícios  serão  arbitrados  consoante
apreciação equitativa do juiz, nos moldes do §4º, do
art.  20,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
considerando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,
bem  como  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  113/122, interposta  por
Amanda  Pereira  Fernandes  da  Costa  e  Neuma  Tereza  de  Carvalho  Mendonça
contra  sentença proferida pelo  Juiz de Direito  da  5ª  Vara da Fazenda Pública  da
Comarca da Capital, fls. 108/111, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança
manejada pelas ora recorrentes, em desfavor do Estado da Paraíba, extinguiu o feito
sem resolução do mérito, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO,  atento ao que mais dos autos
consta  e  aos  princípios  de  Direito  aplicáveis  à
espécie, nos termos do art. 267. VI, do CPC, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e
demais despesas processuais; bem como honorários
advocatícios, que arbitro com arrimo no art. 20, § 4º,
do CPC, em 5% (cinco por cento) do valor da causa,
mas  com  observância  do  art.  12  da  Lei  n.  1.0650
(suspensão  condicional  do  pagamento),  devido  à
gratuidade processual deferida.

Em  suas  razões,  as  promoventes interpuseram
APELAÇÃO,  fls.  113/122,  alegando  que  o  Estado  da  Paraíba é  quem  realiza  o
pagamento aos inativos, além de ser responsável pela fiscalização da concessão dos
benefícios previdenciários, razão pela qual, deve ser reconhecido como parte legítima
no polo passivo da demanda. Argumentam, ainda, que, anteriormente a essa ação,
fora impetrado mandado de segurança, ora transitado em julgado, tendo como um
dos polos passivos, o Estado da Paraíba e, nesse caminhar, dever-se-ia possibilitar o
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ingresso  deste  ente  federativo  como  parte  legítima.  No  mais,  requereram  o
provimento do apelo, para que seja reformada a sentença julgando procedentes os
pedidos de implantação da verba supracitada aos seus proventos e de pagamento
retroativo a partir da data de suas aposentadorias. Aduzem, por fim, que, em caso de
manutenção da extinção do feito,  que os honorários sucumbenciais arbitrados em
primeiro grau sejam reduzidos.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  promovido,  fls.
129/143, pugnando pela manutenção do decisum.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  200/204,  opinou pelo  provimento  do
presente recurso, reformando-se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
para, consequentemente, julgar procedente o pedido exordial, com observância da
prescrição quinquenal. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença
proferida nos autos foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015,  razão  pela  qual,  a  matéria  do  presente  recurso,  será  apreciada  sob  os
parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da
execução do sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
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interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Prosseguindo,  infere  dos  autos  que  o  cerne  da
questão posta a desate gravita acerca da ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba
para  conceder  a  extensão  da  Gratificação  de  Atividade  Especial  –  GAE,  aos
Defensores Públicos inativos.

Amanda  Pereira  Fernandes  da  Costa  e  Neuma
Tereza de Carvalho Mendonça ajuizaram a presente demanda, em face do Estado da
Paraíba,  objetivando a extensão da  Gratificação de Atividade Especial – GAE aos
Defensores Públicos inativos, haja vista o referido benefício possuir caráter geral e
verdadeira natureza de aumento salarial.

O Magistrado  a quo  extinguiu o feito sem resolução
do mérito, ao fundamento de que o ente estatal não detém legitimidade para figurar
no polo passivo da lide em que se discute a inserção da gratificação nos proventos de
servidores estaduais aposentados, dando ensejo ao recurso apelatório ora em análise.

Acerca  do  tema,  cumpre  esclarecer  que  a  Lei
Estadual  nº  7.517/03,  criadora  do  Órgão  Previdenciário,  e  a  Lei  Estadual  nº
7.545/04,  regulamentadora  de  seu  funcionamento,  deixam  claro  ser
responsabilidade  deste  arcar  com  o  pagamento  de  eventuais  verbas  aos
servidores  inativos.  Ocorreu  pois,  a  transferência  da  responsabilidade  pelo
pagamento  das  aposentadorias  e  pensões  dos  servidores  do  Estado,  para  a
aludida  Entidade  Previdenciária,  legitimando-se,  assim,  para  figurar  no  polo
passivo da presente demanda.

Como cediço,  a  PBprev  -  Paraíba  Previdência  é
uma autarquia  previdenciária  estadual,  criada  por  lei  específica  (Lei  Estadual  nº
7.517/2003), responsável pelo gerenciamento do regime previdenciário próprio dos
servidores  públicos  do  Estado  da  Paraíba,  constituindo-se,  por  sua  vez,  um ente
público integrante da Administração Pública Indireta, no qual possui personalidade
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jurídica própria distinta do Estado da Paraíba, além da autonomia administrativa,
financeira e patrimonial. 

Portanto, em se tratando de relação jurídica na qual
se cobra a implantação de gratificações, e considerando que essa verba pertence à
autarquia previdenciária, diante da mencionada autonomia financeira com relação ao
Estado, tenho que somente aquela é quem detém a legitimidade para atuar como ré
no feito. 

É de se esclarecer, por oportuno, que o fato de o art.
38, da Lei Estadual nº 7.517/03, estabelecer que o recebimento de contribuições e o
pagamento  de  benefícios,  de  aposentadorias  e  pensões  concedidas  ficam  sob  a
responsabilidade do Tesouro Estadual, não quer dizer que o Estado da Paraíba deva
figurar no polo passivo da demanda principal, pois, no meu entender, tal dispositivo
apenas  confere  a  este,  a  função  de  mero  executor  das  ordens  emanadas  pela
autarquia  previdenciária  no  que  concerne  às  medidas  acima  explicitadas
(recebimento de contribuições e pagamento de benefícios), até porque as verbas de
cunho previdenciário pertencem unicamente àquela. 

Corroborando  a  explanação  acima,  impende
consignar que os Órgãos Fracionários deste Tribunal manifestaram-se 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, pois, como dito alhures, compete a ela proceder ao pagamento e revisão dos
benefícios  previdenciários,  nos  termos  dos  arts.  3º,  III,  e  4º,  da  Lei  Estadual  nº
7.517/03. Eis os seguintes escólios:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. SERVIDOR INATIVO.  PRELIMINAR
DE  AFASTAMENTO  DA  ILEGITIMIDADE  DO
ESTADO.  REJEIÇÃO. REVISÃO  DE
GRATIFICAÇÃO  JÁ  INCORPORADA  AOS
PROVENTOS.  DIREITO  RECONHECIDO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.
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PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS
REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO.
PAGAMENTOS DEVIDOS.  JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.  ADEQUAÇÃO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO ART. 20, § 4º,
DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DO
APELO.
- 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
00500645120118152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator Des. João Alves da Silva, j. em 13-03-
2018) – negritei.

E,

COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PEDIDO
DE  IMPLANTAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  AOS
PROVENTOS E PAGAMENTO DO RETROATIVO A
PARTIR DA APOSENTADORIA.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DA PARAÍBA.
APELAÇÃO.  EXTENSÃO  DE  VERBA A AGENTE
PÚBLICO INATIVO. PAGAMENTO E REVISÃO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
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PBPREV.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO. "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".  (Processo  Nº  00176628220098152001,
Relator Des. João Alves da Silva, J. em 20-10-2014). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003014920148150361, -  Não possui -,  Relator DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.
em 03-03-2016) .

Logo,  não  há  como  reformar  a  sentença  nesse
aspecto,  devendo  ser  mantida  a  ilegitimidade  passiva  ad causam  do  Estado da
Paraíba.

Por  outro  quadrante,  entendo  por  acolher  o  pleito
recursal no tocante à minoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau.

É que, mesmo levando-se em consideração os termos
constantes do art. 20, §3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil de 1973,
a fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração “o grau de zelo
profissional,  o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço”,  e,  como  bem
ressaltaram as apelantes, em suas razões, o valor arbitrado mostra-se incongruente
com a complexidade da causa.
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Logo,  considerando  as  peculiaridades  do  caso
concreto e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a
teor do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, entendo merecer acolhida a
pretensão disposta nas razões recursais, devendo, portanto, a verba honorária ser
minorada para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante  todo  o  exposto, DOU  PROVIMENTO
PARCIAL  AO  APELO, apenas  para  minorar  os  honorários  advocatícios  para  o
patamar de  R$ 500,00 (quinhentos reais); mantendo-se, por conseguinte, os demais
termos da sentença.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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