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ACÓRDÃO
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REMETENTE: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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EMENTA: REMESSA  NECESSÁRIA. PROVENTOS  DE  MILITAR 
REFORMADO.  CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE 
SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE 
DA  LEI  COMPLEMENTAR  N.°  50/2003  AOS  MILITARES.  MATÉRIA 
SUBMETIDA A INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
ILEGALIDADE  DO  CONGELAMENTO  ATÉ  A  VIGÊNCIA  DA  MEDIDA 
PROVISÓRIA  N.°  185/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI  N.°  9.703/2012. 
ADICIONAL DEVIDO  EM  PERCENTUAL EQUIVALENTE AO TEMPO  DE 
SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. 

O Pleno deste Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, 
firmou o entendimento de que  o congelamento do adicional por tempo de serviço 
dos Militares do Estado da Paraíba somente passou a ser legal a partir da data da 
publicação da Medida Provisória n.º 185/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 
9.703/2012.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Necessária e à Apelação Cível n.º 0082760-09.2012.815.2001, na Ação de Revisão 
de  Proventos,  em que  figura  como  partes  Orlando  Silvino  Borba e  PBPREV – 
Paraíba Previdência.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Remessa Necessária e dar-lhe 
provimento parcial.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, f. 53/58, nos autos da Ação de Revisão 
de Proventos ajuizada por Orlando Silvino Borba em face da PBPREV – Paraíba 
Previdência,  que julgou  procedente,  em  parte, o  pedido,  condenando  a  Ré  ao 
pagamento  das  diferenças  correspondentes  aos  adicionais  de  inatividade  e  por 
tempo de serviço de serviço  pagos a menor ao autor, até a entrada em vigor da Lei 
9.703/2012,  respeitada  a  prescrição  quinquenal,   a  partir  de  quando  deve  ser 
observado o seu congelamento, e dos honorários advocatícios fixados no percentual 



de 10% do valor apurado.

Não houve a interposição de recursos, f. 59V.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por inexistirem quaisquer 
das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária, porquanto presentes os requisitos legais de 
admissibilidade.

O adicional por tempo de serviço foi regulamentado pela Lei n.° 5.701/93 
nos seguintes termos:

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.

O Pleno deste Tribunal de Justiça, no  julgamento  do  incidente de 
uniformização de jurisprudência (Processo n.° 2000728-62.2013.815.0000, Rel Des. 
José Aurélio da Cruz), firmou o entendimento de que as Leis Complementares de 
n.os 50/2003 e 58/2003 não se aplicam aos militares, e,  por  conseguinte,   o 
congelamento do seu adicional por tempo de serviço somente passou a ser legal a 
partir da data da publicação da Medida Provisória n.º 185/2012 (27 de janeiro de 
2012), posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/2012.

Por esse entendimento, até a data da entrada em vigor da MP 185/2012, 26 
de janeiro de 2012,  os  policiais  e bombeiros militares do Estado da Paraíba fazem 
jus à percepção  do adicional por tempo de serviço na forma determinada no art.12, 
e seu Parágrafo Único da Lei Estadual n.º 5.701/93, entretanto, a partir daquela data, 
por  força  do  disposto  no  §  2.º,  do  art.  2.º  da  referida  Medida  Provisória,  que 
estabelece  que "a  forma de pagamento  do  adicional  estabelecida  pelo  parágrafo 
único  do  art.  2.º  da  Lei  Complementar  n.º  50/2003  fica  preservada  para  os 
servidores  públicos  civis  e  militares",  os  anuênios  dos  policiais  militares  e 
bombeiros do Estado da Paraíba devem ser pagos no valor nominal,  ou seja, no 
valor fixo do que recebiam naquela data, e não em forma de percentual sobre o 
soldo.

Não  há,  por  conseguinte,  supressão  do  adicional  para  aqueles  que  já  o 
percebiam, mas a modificação da forma de pagamento, que passa a ser no valor 
fixo, correspondente ao que percebia o militar na data da entrada em vigor da  MP 
185/2012, 26 de janeiro de 2012, e não mais em percentual sobre o soldo. 

Posto  isso, conhecida Remessa  Necessária,  dou-lhe provimento  parcial, 
para reformar a sentença tão somente no que se refere ao período fixado pelo 



Juízo, determinando que o termo inicial da mudança da forma de pagamento seja 
o da tata da vigência da  MP 185/2012, ou seja, 26 de janeiro de 2012.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


