
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
PROCESSO Nº 0007868-95.2013.815.2001.
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Maria Clara Carvalho Lujan.
Apelado : Cosmo José de Alencar.
Advogado : Herberto Sousa Palmeira Júnior.

Recorrente : Cosmo José de Alencar.
Advogado : Herberto Sousa Palmeira Júnior.
Recorrido : Estado da Paraíba.
Procurador : Maria Clara Carvalho Lujan.

REEXAME  NECESSÁRIO,  APELAÇÃO  E
RECURSO  ADESIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO
EM PAGAMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS
NÃO  POSTULADAS  NA  EXORDIAL.
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
AFASTAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DO  DIREITO.
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.  MÉRITO.
CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR
Nº  50/2003.  AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA
EXPRESSA À CATEGORIA DOS MILITARES.
ILEGALIDADE DO CONGELAMENTO ATÉ O
ADVENTO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
185/2012,  POSTERIORMENTE  CONVERTIDA
NA  LEI  Nº  9.713/2012.  ENTENDIMENTO
UNIFORMIZADO  PELO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  NECESSIDADE  DE
IMPLEMENTAÇÃO  DA  FORMA  DE
CÁLCULO  ESTIPULADA PELO  ART.  12  DA
LEI  Nº  5.701/1993  ATÉ  O  ADVENTO  DA
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REFERIDA  MEDIDA  PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO  DO APELO DO  ESTADO.
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 

-  Uma  vez  que  a  prestação  jurisdicional,  além  de
analisar o exato pedido formulado pelo autor, ainda
abrangeu  pretensão  não  perseguida  pela  petição
inicial, incorrendo em verdadeira vício de julgamento
extra petita, impõe-se o decote da parte da sentença
que extrapolou os limites da demanda.

- Verificando-se que  a pretensão  autoral revela uma
relação jurídica de trato sucessivo, há de se rejeitar a
prejudicial de prescrição de fundo de direito arguida
pelo ente recorrente.

-  “O congelamento  do  adicional  por  tempo  de
serviço dos Militares do Estado da Paraíba, somente
passou a ser aplicável a partir da data da publicação
da  medida  provisória  nº  185/2012,  posteriormente
convertida  na  Lei  nº  9.703/2012” (Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000728-
62.2013.815.0000,  Relator  Desembargador  José
Aurélio da Cruz, Data de Julgamento: 10/09/2014).

-  Constatando-se a  ilegalidade  do  congelamento  do
anuênio efetivada pelo Estado da Paraíba quando da
vigência da Lei Complementar nº 50/2003, bem como
pautando-se na norma de congelamento estatuída para
a categoria dos militares por ocasião do advento da
Medida  Provisória  nº  185/2012,  há  de  se  julgar
procedente  a  demanda,  determinando-se  a
implantação na  remuneração do autor  do  Adicional
por Tempo de Serviço, em percentual incidente sobre
o soldo e equivalente ao número de anos de serviço,
até a data da vigência da referida medida provisória
ou a da passagem do militar para a inatividade, o que
ocorrer primeiro, em conformidade com o disposto no
art. 12 da Lei nº 5.701/1993.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  “Acolher,  à  unanimidade,  a  questão  de  ordem,  para  retificar  a
decisão de julgamento do dia  10.03.15,  item 72 da pauta que:  “De ofício,
suscitou a preliminar de julgamento extra petita afastando a condenação ao
pagamento de verbas pretéritas não abrangidas no pedido autoral, rejeitando a
prejudicial de prescrição, à unanimidade, negando-se-lhe provimento ao apelo,
e, em relação ao Recurso Adesivo, deu-se provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator”  para:  'Suscitada,  em sede  de reexame,  a  preliminar de
julgamento  extra  petita,  rejeitando  a  prejudicial  arguida  pelo  Estado  da
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Paraíba, à unanimidade. No mérito, por igual votação, negou-se provimento ao
apelo do ente promovido e deu-se provimento ao recurso adesivo do autor, nos
termos do voto do relator'. 

Trata-se  de  Remessa  Oficial, Apelação  Cível  e  Recurso
Adesivo interpostos contra  sentença (fls.  32/39)  proferida  pelo Juízo  da  6ª
Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação por Obrigação de
Fazer” ajuizada por  Cosmo José de Alencar Bastos em face do  Estado da
Paraíba, julgou procedente em parte os pedidos contidos na exordial.

Na peça de ingresso, o autor relata  que é Policial  Militar do
Estado da Paraíba, encontrando-se em atividade. Afirma que sua remuneração
vem sendo  paga  a  menor  pelo  ente  federado,  mediante  uma interpretação
equivocada  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  congelando  os  adicionais  e
gratificações  percebidos  por  todos  os  funcionários,  sejam  estes  civis  ou
militares.

Sustenta, porém, que o congelamento estatuído pelo art. 2º da
LC nº 50/2003, não se refere aos militares, concluindo que a estagnação no
valor nominal da parcela do anuênio, promovida pelo ente público em março
de 2003, configura um ato ilícito. Discorre acerca da fixação de astreintes para
a obrigação de fazer cujo cumprimento é objeto de sua demanda.

Defende que,  consoante critério prescrito pelo art.  12 da Lei
Estadual  nº  5.701/1993,  que  institui  o  adicional  por  tempo  de  serviço,  o
anuênio  deve  lhe  ser  garantido  de  acordo com o critério  estabelecida  pela
referida lei.

Ao final, pleiteia que “seja julgada procedente a presente Ação
de Obrigação de Fazer, determinando-se a implantação na remuneração do
autor  do  Adicional  por  Tempo  de  Serviço  (anuênio),  no  percentual
equivalente ao número de anos de serviço, incidente sobre o Soldo ou Posto,
nos termos da Lei. (…) Caso seja julgada procedente a presente ação, requer
nos termos do art. 461 do CPC, a adoção de medida coercitiva consistente na
aplicação de astreintes ao Estado da Paraíba, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) ao dia, ou outro valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, em favor
do  autor,  até  que  seja  implantado  o  Adicional  de  Tempo  de  Serviço
postulado”.

Contestação  apresentada  (fls.  24/31),  defendendo
preliminarmente  a prescrição de fundo de direito.  No mérito, afirma a plena
aplicação do art. 2º da LC nº 50/2003 aos militares, acrescentando que, para
extirpar eventuais dúvidas sobre a interpretação do texto legal foi editada a Lei
nº  9.703/2012,  especificando  que  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  LC  nº
50/2003 incide não apenas aos servidores civis, mas também aos militares.

Sobreveio, então, sentença de procedência  parcial  (fls.  32/39),
nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  respaldo  no  princípio  da
obrigatoriedade  da  fundamentação  dos  atos
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jurisdicionais  (art.  93,  inciso  IX,  da  Constituição
Brasileira)  e  no  princípio  do  livre  convencimento
motivado (art.  131,  do Código de  Processo  Civil),
com fundamento no art. 269, I e seguintes do Código
de Processo Civil,  JULGA-SE PROCEDENTE, EM
PARTE, O PEDIDO, para condenar o Promovido no
pagamento da diferença resultante do recebimento a
menor referente ao adicional  por tempo de serviço
correspondente, descrito na inicial, incidente sobre o
soldo percebido pelo Autor alcançando o quinquênio
anterior  à  data  do  ajuizamento  desta  demanda,
devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora
de 0,5% (meio por cento) até a data de 30 de junho
de 2009, e a partir desta, com atualização monetária
e  compensação  da  mora,  pelos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do regramento instituído pelo
art.  5º  da  Lei  Federal  nº  11.960/2009,  além  de
condenação em verba honorária na ordem de 10%
(dez  por  cento)  sobre  o  montante  apurado,
considerando o preceituado pelo §4º do art.  20 do
CPC”.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs Recurso Apelatório
(fls.  40/53),  alegando,  em síntese,  a  prejudicial  de prescrição  do fundo de
direito,  e,  no  mérito,  a  plena  aplicação  do  art.  2º  da  LC  nº  50/2003  aos
militares,  acrescentando  que,  para  extirpar  eventuais  dúvidas  sobre  a
interpretação do texto legal foi  editada a Medida Provisória  185, de 25 de
janeiro  de  2012,  especificando que  o parágrafo  único do  art.  2º  da LC nº
50/2003 incide não apenas aos servidores civis, mas também aos militares.

Aduz a  incidência  da  sucumbência  recíproca  e  do  excessivo
valor fixado a título de honorários advocatícios, além da aplicação integral da
redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 54/62), oportunidade em que o
autor interpôs Recurso Adesivo (fls. 63/75), pugnando pela implementação do
anuênio  no  percentual  de  21% sobre  o  soldo,  tendo em vista  o  tempo  de
serviço prestado entre a data de ingresso na corporação e a data de vigência da
Medida  Provisória  nº  185/2012,  momento  a  partir  do  qual  restou
legitimamente verificado o congelamento em relação aos militares.  Defende
que  o  entendimento  do  juízo  a  quo  fere  o  direito  adquirido  à  forma  de
contagem dos anuênios em percentual. Postula a fixação de astreintes para a
obrigação de fazer, bem como a reforma do arbitramento da verba honorária
advocatícia.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 76v).

Remessa Oficial, Apelação e Recurso Adesivo nº 0007868-95.2013.815.2001 4



O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 81/85).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame, do apelo e do recurso adesivo, passando a analisá-los conjuntamente,
haja vista o entrelaçamento das matérias.

-   Preliminar   de Ofício: Julgamento   Extra Petita  

Como relatado, verifica-se claramente que a presente demanda,
de  caráter  expressa  e  estritamente  obrigacional,  ajuizada  pelo  recorrente
adesivo em face do ente federado apelante, teve por objeto os seguintes pleitos
autorais:

“Por todas as razões acima expostas, requer o autor
da ação à Vossa Excelência que se digne de:
(...)
2  -  seja  julgada  procedente  a  presente  Ação  de
Obrigação de Fazer, determinando-se a implantação
na remuneração do autor do Adicional por Tempo de
Serviço  (anuênio),  no  percentual  equivalente  ao
número de anos de serviço, incidente sobre o Soldo
ou Posto, nos termos da Lei;
3 -  Caso seja julgada procedente a presente ação,
requer nos termos do art. 461 do CPC, a adoção de
medida  coercitiva  consistente  na  aplicação  de
astreintes  ao  Estado  da  Paraíba,  no  valor  de  R$
1.000,00  (mil  reais)  ao  dia,  ou  outro  valor  a  ser
arbitrado por Vossa Excelência, em favor do autor,
até  que  seja  implantado o  Adicional  de  Tempo de
Serviço postulado
(...)” (fls. 09/10).

Por sua vez, decidindo a questão posta em juízo, o magistrado
sentenciante  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  autorais  para
condenar o Estado da Paraíba ao pagamento da diferença dos valores pagos a
menor, sob o título de adicional por tempo de serviço, nos últimos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da demanda.

Não há maiores dificuldades em se vislumbrar o caráter  extra
petita do julgamento proferido, uma vez que concedeu o juízo  a quo tutela
jurisdicional  e  bem da  vida  diversos  dos  que  foram postulados  na  inicial,
porquanto nesta houve nítido pedido obrigacional de implantação de anuênios,
ao passo que a decisão judicial garantiu uma condenação em pagamento de
quantia pretérita que não foi formulada na exordial. 
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Dessa  forma,  examinando  detidamente  os  termos  da  petição
inicial  da  presente  demanda  e  confrontando-os  com  o  teor  da  sentença
prolatada  pelo  digno  magistrado  de  primeira  instância,  constata-se  que  tal
decisão padece de nulidade, uma vez que concedeu tutela diversa da trazida na
peça autoral, situação que revela o seu caráter extra petita.

 
Nessa  temática,  é  cediço  que  o ordenamento  jurídico  pátrio

consagrou o princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá
ter estrita relação com as pretensões do autor estabelecidas na inicial. A sua
inobservância,  via  de  regra,  gera  decisões  extra,  ultra ou  citra  petita,  nos
termos dos arts. 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que
foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões,
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa
da parte”. 

“Art.460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado”. 

Vale  o  registro  da  doutrina  em  que  Fredie  Didier,  em  obra
coletiva, assim leciona: 

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se esquece  de analisar  algo que  tenha
sido  pretendido  pela  parte  ou  tenha  sido  trazido
como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
(DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito  Processual
Civil. v. 2, 5ª ed,, Salvador: JudPODIVM, 2010, pág.
319).  

Desse  modo,  considera-se  sentença  extra  petita  aquela  que
concede provimento de mérito diverso do pretendido na inicial. 

Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de  Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, in verbis: “Sentença 'extra petita' É aquela em que
o juiz julga ação diferente da que foi proposta, sem respeitar as partes, a
causa de pedir ou pedido, tais como apresentados na petição inicial. Dispõe
o caput do art. 460: 'É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza  diversa  da  pedida  (...)  ou  em  objeto  diverso  do  que  lhe  foi
demandado'. O juiz só pode inovar em relação aos fundamentos jurídicos do
pedido, já que ele os conhece (jura novit curia), mas não em relação aos
fáticos, nem em relação aos pedidos.  (...) Se o fizer, a sentença será extra
petita. Há grande discussão a respeito do tipo de vício que a acomete, se
nulidade absoluta ou inexistência. Para aqueles que admitem esta última, a
diferença seria que o vício não se sana nem mesmo com o transcurso in albis
do prazo da ação rescisória, ao passo que naquela, ultrapassado o prazo, o
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vício teria sido sanado. (Direito processual civil esquematizado, 2. ed., rev. e
atual, São Paulo: Saraiva, 2012. PP. 426-427)

No caso dos autos, do cotejo da exordial com o conteúdo da
decisão  de  primeira  Instância,  verifica-se  que  esta  procedeu  à  análise  de
pedido  alheio  ao  que  fora  efetivamente  postulado  pelos  autores  ao  julgar
procedente  um  suposto pedido  de  condenação  ao  pagamento  de  verba
pretérita, o que caracteriza julgamento extra petita. 

Incorrendo,  deste  modo,  em  julgamento  fora  do  que  foi
postulado,  é permitido  permite  o  reconhecimento  da  nulidade  da sentença,
consoante entendimento do Tribunal da Cidadania: 

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL
CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULAS  282/STF  E  211/STJ.
RECURSO  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
OCORRÊNCIA.  SÚMULA  182/STJ.  SENTENÇA
EXTRA  PETITA.  OCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO
ESTADUAL.  MANUTENÇÃO.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  A  teor  da  pacífica  e  numerosa
jurisprudência,  para  a  abertura  da  via  especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito,
da  matéria  infraconstitucional.  Hipótese  em que  a
Turma Julgadora não emitiu nenhum juízo de valor
acerca dos arts. 128, II, 262 e 473 do CPC, restando
ausente  seu  necessário  prequestionamento,  o  que
atrai o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
agravada" (Súmula 182/STJ). 3. Resta configurado o
julgamento  extra  petita  quando  a  decisão  for
proferida  fora  dos  limites  delineados  pelo
demandante.  Precedentes  do  STJ. 4.  Agravo
regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag: 937503
SP  2007/0182149-7,  Relator:  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 24/04/2008,
T5  -  QUINTA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
08/09/2008)

Nessa mesma esteira, colaciono julgado de nossa Egrégia Corte
de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  HORAS
EXTRAORDINÁRIAS,  SALÁRIOS  RETIDOS,
DÉCIMO  TERCEIRO,  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
QUINQUÊNIOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS
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DIFERENÇAS  SALARIAIS.  RECURSO.  REMESSA
NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA
PETITA.  INEXISTÊNCIA  DE  CORRELAÇÃO
ENTRE A SENTENÇA E O PEDIDO. OFENSA AOS
ARTS.  128  E  460,  DO  CÓDIGO  DE PROCESSO
CIVIL.  ACOLHIMENTO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A
teor do disposto nos artigos 128 e 460, do código de
processo  civil,  não  pode  o  magistrado  proferir
decisão  fora  dos  limites  estabelecidos  no  pedido
inicial, sob pena de configurar nulidade da decisão
por  julgamento  extra  petita.  (TJ-PB;  Proc.
078.2005.000960-0/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 27/02/2013; Pág. 11). (grifo
nosso).

Evidenciou-se, assim, a figura do error in procedendo quanto à
concessão de tutela diversa daquela pretendida na petição inicial, verificando-
se, porém, a devida análise e correlato julgamento de improcedência do objeto
da demanda, que é a pretensão de implantação do anuênio observado o caráter
indevido do congelamento efetivado pelo ente federado.

Dessa forma, uma vez que a prestação jurisdicional, além de
analisar o exato pedido formulado pelo autor, ainda abrangeu pretensão não
perseguida pela petição inicial, incorrendo em verdadeira vício de julgamento
extra petita, impõe-se o decote da parte da sentença que extrapolou os limites
da demanda.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

“EMENTA:  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO  -
REVISÃO  DE  CLAÚSULAS  CONTRATUAIS  -
AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  RECONVENCIONAL  -
ALEGAÇÃO  EM  SEDE  DE  DEFESA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA - DECOTE - CABIMENTO. -  Na ação de
busca e apreensão, a discussão sobre a validade das
cláusulas  contratuais  é  permitida  apenas  quando
suscitada  através  de  reconvenção.  -  Ante  a
impossibilidade de alegação de nulidade de cláusula
contratual em sede de defesa, impõe-se o decote da
parte da sentença que declarou nula a cláusula que
prevê a cobrança de juros capitalizados” (TJ-MG -
AC: 10024062230792001 MG , Relator: Batista de
Abreu,  Data  de  Julgamento:  01/11/2013,  Câmaras
Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
08/11/2013). 
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Isto posto, e sede de reexame do decisum, SUSCITO, de ofício,
a  PRELIMINAR de  julgamento  extra  petita,  para  retirar  da  sentença  a
condenação em pagamento de verba pretérita não formulado na exordial.

- Da Prejudicial de Mérito

No que se refere à alegação do ente público quanto à incidência
da  prescrição  do  fundo  de  direito,  sob  o  argumento  de  que  foi  negado  o
próprio  direito  do  autor,  verifica-se  de  forma  clara  sua  manifestação
improcedência.

Isso  porque  se  está  diante  de  uma  pretensão  de  revisão  de
remuneração,  cujo  pagamento  se  dá  mensalmente,  configurando,  de  forma
inegável, uma relação de trato sucessivo.

Assim,  plenamente  aplicável  o  teor  do  Enunciado  nº  85  da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que “nas relações jurídicas
de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando
não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.

Em idêntica situação, confira-se o aresto desta Corte de Justiça:

“EMENTA:  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES
CÍVEIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
MILITAR.  PEDIDO  DE  IMPLANTAÇÃO  E
RETROATIVOS.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE
TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85  DO  STJ.
APLICAÇÃO.  REJEIÇÃO.  -  De  acordo  com  a
Súmula 85 do STJ, 'nas relações jurídicas de trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura  da  ação'.  MÉRITO.  POLICIAL
MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PEDIDO  DE  IMPLANTAÇÃO  E  RETROATIVOS
NÃO PAGOS.  INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR
EM 2007. ANUÊNIOS DEVIDOS NOS MOLDES DA
LEI  MILITAR (5.701/1993),  NO PERÍODO DE 05
DE MARÇO DE 2007 ATÉ 2012. RESSALVADA A
PRESCRIÇÃO.  A  PARTIR  DA  ENTRADA  EM
VIGOR  DA  MEDIDA PROVISÓRIA  Nº  185/2012,
DE  25/01/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº
9.703/2012.  PAGAMENTO  DEVIDO  NESTES
MOLDES. IMPLANTAÇÃO CONFORME ESTA LEI
A  PARTIR  DESTA  DECISÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS  DE  PROPORCIONALIDADE  E
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RAZOABILIDADE.  RECURSOS  PARCIALMENTE
PROVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00485932920138152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE , j. em 07-10-2014).

Isto  posto,  REJEITO a  prejudicial  de  mérito  arguida  pelo
Estado da Paraíba.

- Do Mérito

- Da Pretensão Autoral de Implementação do Anuênio de
Militar na forma de contagem estatuída   pelo art. 12 da Lei  
Estadual nº 5.701/1993    até a data de vigência da Medida  
Provisória nº 185/2012

Como relatado, a presente demanda gira em torno da legalidade
ou  não  do  congelamento  dos adicionais  e  gratificações percebidos pelos
Policiais Militares, e cuja efetivação se deu em março de 2003, com o advento
da Lei Complementar Estadual nº 50/2003.

Pois  bem,  o  objeto  da  demanda  em tela  não requer  maiores
delongas, haja vista que foi submetido ao procedimento de uniformização de
jurisprudência  perante  o  Tribunal  Pleno,  tendo  se  decidido  que  “o
congelamento do adicional por tempo de serviço dos Militares do Estado da
Paraíba, somente passou a ser aplicável a partir da data da publicação da
medida  provisória  nº  185/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº
9.703/2012” (Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000728-
62.2013.815.0000,  Relator  Desembargador  José  Aurélio  da  Cruz,  Data  de
Julgamento: 10/09/2014).

No  aludido  julgado,  restou  consignado  que,  para  que  seja
aplicável uma norma sobre servidores públicos militares, o texto legal há de
ser  expressamente claro no sentido de que suas  disposições se  estendem à
categoria militar, situação esta não observada no art. 2º da LC nº 50/2003, que
assim dispõe:

“Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais
e gratificações percebidos pelos servidores públicos
da  Administração  direta  e  indireta  do  Poder
Executivo no mês de março de 2003.
Parágrafo Único – Excetua-se do disposto no 'caput'
o  adicional  por  tempo  de  serviço,  cuja  forma  de
pagamento permanece idêntica à praticada no mês
de março de 2003”.

Portanto, uma vez não prevista de forma expressa a aplicação
da norma contida no art. 2º da LC nº 50/2003, é incabível sua extensão aos
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Policiais Militares, sendo-lhes indevido o congelamento dos anuênios a partir
do mês de março de 2003.

Ocorre, porém, que, por ocasião da Medida Provisória nº  185,
publicada em 25/01/2012 – posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012 –,
o legislador estadual promoveu a extensão do teor normativo do congelamento
dos adicionais e gratificações aos servidores públicos militares,  conforme se
depreende do §2º do art. 2º da aludida lei, in verbis:

“Art. 2º (…)
§2º A forma de pagamento do adicional estabelecida
pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar
nº  50/2003  fica  preservada  para  os  servidores
públicos civis e militares”.

Dessa  forma,  a  partir  do  advento  da  Medida  Provisória  nº
185/2012,  tornou-se  legítimo  o  congelamento  dos  valores  dos  anuênios
concedidos aos militares, cuja forma de pagamento há de observar, até a data
da  publicação  da  referida  medida  provisória  (25/01/2012),  os  critérios
originariamente previstos no art. 12 da Lei nº 5.701/1993, que assim dispõe:

“Art. 12 – O adicional por tempo de serviço é devido
à razão de um por cento por ano de serviço público,
inclusive  o prestado como servidor  civil,  incidindo
sobre o soldo do posto ou graduação,  a  partir  da
data em que o servidor militar estadual completar 02
(dois) anos de efetivo serviço.
Parágrafo Único – O servidor militar estadual, quer
na ativa, quer na inatividade, fará jus ao adicional
de  que  trata  este  artigo  a  partir  do  mês  em  que
completar cada anuênio, computados até a data de
sua passagem à inatividade”.

Ressalte-se que, no julgado submetido ao Plenário desta Corte,
ainda  se  enfatizou a  inexistência  de  inconstitucionalidade  formal  quanto  à
ampliação, por meio de uma Lei Ordinária, da matéria prevista em uma Lei
Complementar,  sob o fundamento de que não existe  hierarquia entre  essas
espécies normativas, havendo, porém, campos próprios de atuação. 

Na hipótese, a despeito de a regulamentação da remuneração
dos servidores ter se dado formalmente mediante a LC nº 50/2003, tal temática
não é privativa de leis complementares, sendo, de acordo com o entendimento
do  Supremo  Tribunal  Federal,  plenamente  admissível  a  alteração  das
disposições normativas por meio da Lei nº 9.703/2012.

Assim  sendo,  uma  vez  constatada  a  ilegalidade  do
congelamento do anuênio efetivada pelo Estado da Paraíba quando da vigência
da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  bem  como  pautando-se  na  norma  de
congelamento estatuída para a categoria dos militares por ocasião do advento
da Medida Provisória  nº  185/2012,  há de se  julgar  procedente a  demanda,
determinando-se  a  implantação na  remuneração do autor  do  Adicional  por
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Tempo de Serviço, em percentual incidente sobre o soldo e equivalente ao
número  de  anos  de  serviço,  até  a  data  da  vigência  da  referida  medida
provisória  ou  a  da  passagem  do  militar  para  a  inatividade,  o  que  ocorrer
primeiro, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei nº 5.701/1993.

No que se  refere  ao  pedido de  estabelecimento  de  atreintes,
entendo  pertinente,  especialmente  quando  verificado  o  exclusivo  pedido
autoral quanto à obrigação de fazer, razão pela qual estipulo como multa por
dia de atraso no cumprimento da presente decisão, a ser computada a partir do
trânsito em julgado deste Acórdão, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada globalmente ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, em sede de Reexame Necessário,
SUSCITO, de ofício, a preliminar de julgamento  extra petita para o fim de
afastar  a condenação ao pagamento de verbas pretéritas  não abrangidas no
pedido  autoral;  REJEITO a  prejudicial  de  prescrição  de  fundo do direito
arguida pelo ente federado; e, no mérito,  NEGO PROVIMENTO ao Apelo
do  Estado  da  Paraíba  e  DOU  PROVIMENTO ao  Recurso  Adesivo,
reformando  a  sentença  para  condenar  o  promovido  à  implantação  na
remuneração do autor – sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais) limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – do Anuênio, em percentual
incidente sobre o soldo e equivalente ao número de anos de serviço, até a data
da vigência da Medida Provisória nº 185/2012 ou a da passagem do militar
para a inatividade, o que ocorrer primeiro, em conformidade com o disposto
no art. 12 da Lei nº 5.701/1993.

Em razão  da  reforma do julgado,  condeno o  demandado  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 600,00
(seiscentos  reais),  tendo  em  vista  a  baixa  complexidade  da  causa  e  ainda
período de tempo de sua duração, consoante prescrição contida no art. 20, §4º,
do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.  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, 14 de
abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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