
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0010714-85.2013.815.2001
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Eduardo Alves Timóteo
Advogado : Denilson Fabião de Araújo Braga
Apelado : Estado da Paraíba
Procurador : Júlio Tiago de C. Rodrigues 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  POLICIAL  MILITAR.  RECEBIMENTO
DE SUBSÍDIO. SISTEMA REMUNERATÓRIO COM
BASE  NA  LEI  Nº  9.084/2010.  CONDIÇÃO  DE
EFICÁCIA  SUBORDINADA  AOS  LIMITES
ESTABELECIDOS  NA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO  PELO  AUTOR.
IMPROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
EXIGÊNCIA  DO  ARTIGO  4º-A,  DA  LEI  Nº
9.084/2010.  INTERREGNO  NECESSÁRIO  ÀS
DIRETRIZES  DA  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL.  PROVA INSUFICIENTE.  ART.  333,  I,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SENTANÇA
MANTIDA. SEGUIMENTO NEGADO. 

- O autor precisa demonstrar em juízo, a existência
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do  ato  ou  fato  por  ela  descrito  na  inicial  como
ensejador de seu direito, consoante exigência do art.
333, I, do Código de Processo Civil.

- A Lei nº 9.084/2010, regulamentadora do sistema de
implantação  de  subsídio  aos  policiais  militares  do
Estado  da  Paraíba,  encontrava-se  subordinada  ao
enquadramento  dos  limites  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal,  devendo  o  requerente
anexar prova do cumprimento a tais diretrizes, para
eventual  recebimento  do  valor  almejado,
circunstância não vislumbrada na espécie. 

- A disposição constante do art.  557, do Código de
Processo  Civil,  possibilita  ao  julgador,  de  forma
isolada,  conferir  à  parte  prestação  jurisdicional
equivalente à  que seria  concedida caso  a  demanda
fosse julgada pelo órgão colegiado.

Vistos.

Eduardo Alves  Timóteo  ingressou  com a  vertente
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado da Paraíba, buscando
ver  implementado  em  seu  contracheque  a  forma  de  remuneração  por  subsídio,
conforme assegurado pela edição da Lei Estadual nº 9.084/2010, que acrescentou à
Lei  nº  8.562/2008,  o  Anexo  VII,  no  qual  estabelecia  os  valores  dos  soldos  e  da
habilitação dos militares, inclusive com o pagamento retroativo das diferenças pagas
a menor, compreendido entre setembro de 2011 a fevereiro de 2013.  

O Estado da Paraíba ofertou contestação às fls. 40/45,
alegando  a  ab-rogação  da  Lei  nº  9.084/2010  pela  Lei  nº  9.246/2010,  bem  como  a
nulidade  desta  última  pelo  julgamento  da  Ação  Civil  Pública  tombada  sob o  nº
200.2011.002.668-5. Sustenta não ter havido o ressurgimento da lei revogada, pois,
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segundo  a  Lei  de  Introdução  ao  Código  Civil,  o  efeito  repristinatório  deve  ser
expresso  na  lei  revogadora,  conjuntura  não  constatada.  Pontuou,  ainda,  que  as
sobreditas leis padecem de nulidade, por macular o art. 21, parágrafo único, da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Defendeu, por fim, não ter o autor se desincumbido de
provar  o  fato  constitutivo  de  seu  direito,  notadamente  as  exigências  da  Lei
Complementar nº 101/2000, para ver sua pretensão atendida. 

O Juiz de Direito julgou improcedente o pedido, nos
seguintes termos, fls. 57/60:

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 269, I, do CPC
e  demais  fundamentos  do  corpo  da  sentença,
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na
inicial. 

Inconformado, o autor manejou a  Apelação,  de fls.
61/66, rememorando os termos fáticos da demanda, para, no mérito, asseverar ter
prova de o Estado da Paraíba se enquadrado nos limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal, tanto que deu ensejo a vigência da Lei nº 9.084/2010, além do que, com base no
princípio  da  impugnação  específica,  prevista  no art.  302,  do  Código  de  Processo
Civil, o Estado da Paraíba não questionou o Anexo V. De outra senda, declarou a
impossibilidade de anexar o cumprimento do pagamento do subsídio na dita lei, haja
vista não deter o controle das receitas e despesas mensais do Estado da Paraíba. 

Contrarrazões,  fls.  68/69,  pugnando  pela
manutenção da sentença, uma vez que o autor não comprovou satisfatoriamente o
alegado, como determina o  art. 333, I, do Código de Processo Civil.

A  Procuradoria de Justiça,  por intermédio da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 74/76, não opinou no mérito.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO
O cerne da questão posta a desate é avaliar se o autor

tem  direito  a  percepção  do  soldo  e  da  habilitação  militar  nos  respectivos
contracheques,  de  acordo  com  os  “valores  estabelecidos  na  Lei  nº  9.084/10,  que
acrescentou o “anexo VII” à Lei 8.562/08”, fl. 08, com o retroativo da diferença paga a
menor entre setembro de 2011 e fevereiro de 2013. 

A  resposta  é  negativa,  pois,  como  manifestou  o
sentenciante, não fez prova suficiente à percepção das rubricas almejadas.

De acordo com os documentos encartados, fl.  26, a
Lei nº 9.084/2010, especificamente o art. 4º-A, estabelecia o seguinte:

Os valores do Soldo e da Gratificação de Habilitação
Militar a partir de dezembro de 2010 ficam definidos
na  forma  descrita  no  Anexo  VII  desta  Lei
condicionados ao cumprimento das exigências da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal),  sendo,  no  caso  do  referido  impedimento,
prorrogado o  prazo  de  implantação do  soldo e  da
gratificação até o devido enquadramento aos limites
de gastos com despesas de pessoal.

Desse  modo,  é  intuitivo  de  que  a  implantação  do
postulado pelo recorrente, com o regime estabelecido no Anexo VII advindo da Lei
nº  9.084/2010,  estaria  condicionado  aos  limites  delineados  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

É dizer, deveria se provar que o Estado da Paraíba
encontrava-se  com limite de gastos com pessoal abaixo do percentual prescrito no
aludido regramento, e desse ônus o insurgente não se desvencilhou.

Seja  através  dos  portais  de  transparência,  ou  até
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mesmo pelo auxílio de um expert, a prova estaria satisfeita com planilhas e estudos
orçamentários,  mas  nunca  com  fichas  financeiras  e  cópias  das  legislações
mencionadas, fls. 13/36, como supõe o requerente. 

Com efeito, os limites de gastos previstos no art. 19,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, consigna:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169
da  Constituição,  a  despesa  total  com  pessoal,  em
cada  período  de  apuração  e  em  cada  ente  da
Federação,  não  poderá  exceder  os  percentuais  da
receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§  1º  Na  verificação  do  atendimento  dos  limites
definidos  neste  artigo,  não  serão  computadas  as
despesas:
I  -  de  indenização  por  demissão  de  servidores  ou
empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no  inciso II
do § 6º do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência
de período anterior ao da apuração a que se refere o
§ 2º do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do
Amapá  e  Roraima,  custeadas  com  recursos
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e
XIV  do  art.  21  da  Constituição e  do  art.  31  da
Emenda Constitucional nº 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas por recursos provenientes:
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a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o  §9º do
art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por
fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superavit financeiro.
§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º,  as
despesas  com  pessoal  decorrentes  de  sentenças
judiciais  serão  incluídas  no  limite  do  respectivo
Poder ou órgão referido no art. 20.

Sem  olvidar  que  o  disposto  no  art.  20  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal sobre a repartição dos limites globais  do art. 19, aduzindo
não poderá exceder os seguintes percentuais, na esfera estadual:

(…)a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído
o Tribunal de Contas do Estado;
b)   6%  (seis  por  cento)  para  o  Judiciário;  c)  49%
(quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2%
(dois  por  cento)  para  o  Ministério  Público  dos
Estados.

Destarte,  é  impossível  averiguar  as  assertivas
dispostas na exordial, pois não há elementos suficientes para reconhecer o alegado
pelo promovente, conquanto, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil, não
colacionou documentos aptos a robustecer suas afirmativas, mormente para aferir o
cumprimento dos limites da lei supracitada, cuja verificação se dá ao final de cada
quadrimestre, inteligência do seu art. 22.

Segue, na mesma linha, precedente deste Tribunal de
Justiça, da lavra do Juiz Substituto Ricardo Vital de Almeida, nos autos do Mandado
de Segurança nº 999.2012.000581-7/001:
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MANDADO DE SEGURANÇA - LEI ESTADUAL N°
9.084/2010  -  INSTITUIÇÃO  DO  REGIME  DE
SUBSÍDIO  -  SERVIDOR  -  POLICIAL  MILITAR  -
PRELIMINAR  -  ARGUIÇÃO  POR  AUTORIDADE
COATORA  E  PELO  ENTE  PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  –
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO -
ASSERTIVA  -  AUSÊNCIA  DE  INGERÊNCIA  NO
ATO  OMISSIVO  -   INOBSERVÂNCIA  NA
IMPLANTAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO
SUBSÍDIO ADSTRITA ATRIBUIÇÃO DO TITULAR
DA  PASTA  A  CUMPRIR  A  ORDENS  DE
PAGAMENTO  ORIUNDA  DE  OUTRAS
SECRETARIAS - FRAGILIDADE - COMPETÊNCIA
PARA  GERENCIAMENTO  DA  FOLHA  DE
PAGAMENTO  -  EXPEDIÇÃO  DE  INSTRUÇÕES
PARA A EXECUÇÃO DAS  LEIS  -  PREVISÃO NA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INTELIGÊNCIA DO
ART. 89, INCISO 11 - REJEIÇÃO.
-  Incumbe  ao  titular  da  Secretaria  de  Estado  da
Administração  o  gerenciamento  e  elaboração  da
folha de pagamento.
- Consoante preconiza  a  Constituição Estadual  é  de
competência desse auxiliar do Governador "expedir
instruções  para  a  execução  das  leis,  decretos  e
regulamentos"(art. 89, inciso 11).
MÉRITO  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
QUESTÃO  DE  ORDEM  -  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA  INOBSERVADA  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  -  POLICIAL  MILITAR  -
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO
DE SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL N°. 9.084/2010 - 1)
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REDAÇÃO DO SEU ARTIGO 2° - AUTORIZAÇÃO
PARA O PODER EXECUTIVO  CRIAR O  REGIME
DE  SUBSÍDIO  PARA  OS  MILITARES  -
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE OUTRA NORMA
PARA  IMPLEMENTAÇÃO  -  FATO  PÚBLICO  E
NOTÓRIO - PROMULGAÇÃO - 2) LEI ESTADUAL
N°.  9.246/2010  -  DESPESAS  DECORRENTES  DA
SUA APLICAÇÃO – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRÓPRIA -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -  3)
CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  LEI  ESTADUAL  N°.
9.084/2010  -  ARTIGO  4°-A  PRAZO  PARA
IMPLEMENTAÇÃO  ENQUADRAMENTO  AOS
LIMITES  DE  GASTOS  –  DESPESA  PESSOAL
PREVISTA  NA  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL  -  REQUISITO  INDISPENSÁVEL
CARÊNCIA DE  PROVA DOCUMENTAL  APTA A
REVELAR A EXIGÊNCIA –  NÃO  OBSERVÂNCIA
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  EM  AÇÃO
MANDAMENTAL  -  IMPOSSIBILIDADE  -  RITO
ESPECIAL  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  MERITÓRIA  -  DENEGAÇÃO  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6°,  §  5°  DA  LEI
MANDAMENTAL CIC O ART. 267, INCISO IV, DO
CPC.
- o mandado de segurança é ação constitucionalizada
instituída  para  proteger  direito  líquido  e  certo,
sempre que alguém sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder,
exigindo-se  prova  pré-constituída  como  condição
essencial à verificação da pretensa ilegalidade.
- Na espécie, a extinção sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, IV do CPC é medida cogente, pois
a  parte  quedou  inerte  não  trazendo  documento
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capaz  de  revelar  disponibilidade  orçamentária  do
estado,  mormente  porque  a  Lei  Estadual  nº
9.246/2010,  em  seu  artigo  5º,  estabeleceu  que  "as
despesas decorrentes da execução ou aplicação desta
Lei  devem  correr  à  conta  das  dotações  próprias,
consignadas no Orçamento do Estado para o Poder
Executivo Estadual".
- Do mesmo modo por inobservar que a Lei Estadual
nº 9.084/2010, em seu artigo 4°-A, prevê o aumento
no soldo e na gratificação de habilitação militar, mas
o  vincula  ao  cumprimento das exigências previstas
na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  prorrogando-se
sua implantação até  quando os  limite  legais  sejam
atingidos.
-  Nesse  contexto,  deveria  ter  demonstrado  que
orçamento  do  Estado,  com  a  implementação  do
subsídio, não atingiria o limite de gastos com pessoal
previsto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  e  não
justificar que o aumento a outras categorias teria o
condão  de  analiticamente  revelar  que  o  orçamento
do  Estado  suportaria  a  repercussão  financeira
evidentemente  a  ser causada com esse novo regime
remuneratório.
-  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  "em  se
tratando  de  mandado  de  segurança,  a  prova  do
direito  líquido  e  certo  deve  ser  manifesta,  pré-
constituída,  apta,  assim,  a  favorecer,  de  pronto,  o
exame da pretensão deduzida em juízo"1.

Em diapasão diverso, não há que se falar em falta de
impugnação  específica  ao  Anexo  V,  acerca  do  cumprimento  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal,  pois,  no  conteúdo do documento de  fls.  34/35,  colhe-se:
“(...)  Observe-se,  todavia,  que  em  face  de  ALERTA  realizado  pelo  eminente
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Conselheiro  UMBERTO  SILVEIRA  PORTO,  relator  das  contas  do  Governador,
exercício de 2011, como ainda não se está observando o chamado limite prudencial
não é legalmente possível a implementação de quaisquer vantagens que implique
aumento de pessoal”.

Por fim, é de se aplicar à hipótese o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil,  em atendimento ao princípio da jurisdição equivalente,
como já entendi no seguinte precedente:

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  SEGUIMENTO
NEGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
RETENÇÃO  DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
PROVAS SATISFATÓRIAS. Presunção de veracidade
não  elidida  pelo  ente  municipal.  Valores  devidos.
Agravo  interno.  Preliminar.  Nulidade  do  decisum.
Rejeição.  Aplicação  do  princípio  da  jurisdição
equivalente.  Possibilidade.  Decisão  proferida  em
consonância  com  jurisprudência  do  STJ.
Afastamento  do  enunciado  nº  363,  do  TST.
Manutenção do  decisum.  Desprovimento.  Existindo
orientação  sedimentada  no  órgão  colegiado deste
tribunal,  nada  obsta  que  o  relator  desde  logo,
aplicando  o  princípio  da  jurisdição  equivalente,
decida, monocraticamente o recurso. É de se manter
a  decisão  monocrática,  que  entendeu  negar
seguimento  à  apelação,  que  se  encontrava  em
confronto  com  jurisprudência  dominante  do  STJ.
Quando os argumentos recursais, no agravo interno,
se mostram insuficientes,  é  de rigor a manutenção
dos  termos  do  decisório  monocrático  do  relator.
(TJPB; AGInt 038.2009.002334-2/001; Quarta Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
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Coutinho; DJPB 14/09/2011; Pág. 10). 
 
Mantenho,  pois,  a  decisão  recorrida,  em  todos  os

seus termos.

Ante  o  exposto, NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                               Relator
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