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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  N. 0008096-
36.2014.815.2001
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Daniele Cristina Vieira Cesário
APELADO: Edgley Ferreira Monteiro
ADVOGADA: Bianca Diniz de Castilho Santos
REMETENTE: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE  FUNDO  DE
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA. REJEIÇÃO.

- “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.” (Súmula 85 do STJ).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE
VENCIMENTOS. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO
DE MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 50/2003. AUSÊNCIA
DE  REFERÊNCIA  EXPRESSA  À  CATEGORIA  DOS  MILITARES.
CONGELAMENTO. ILEGALIDADE ATÉ O ADVENTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 185/2012. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA.
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- Do TJPB: “Nos termos da Lei Estadual n. 5.701/93, é devido o
pagamento de gratificação de magistério aos militares ativos e
inativos,  que forem designados para  exercerem o magistério
nos cursos da Corporação, a ser calculado através da aplicação
dos índices especificados nos incisos do art. 21 da retrocitada
lei,  observada  a  atualização  dada  pela  Lei  n.  6.568/97,
incidentes  sobre  o  soldo  de  Coronel  PM,  Símbolo  PM-14.”
(Acórdão/Decisão do Processo n. 00590248820148152001, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, j. em 02-06-2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a
prejudicial  e,  no  mérito,  dar  provimento  parcial  ao  reexame
necessário e negar provimento à apelação. 

Trata-se do reexame necessário e de apelação cível em face da
sentença (f. 68/71) do Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, que, nos autos da ação revisional de vencimentos ajuizada por
EDGLEY FERREIRA  MONTEIRO  (militar  da  ativa)  contra  o  ESTADO DA
PARAÍBA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Eis a parte dispositiva do decisum combatido:

Isto  posto,  (…)  JULGO PROCEDENTE EM PARTE  a  presente  Ação
Ordinária  (…),  para  determinar  ao  ente  público  promovido  que
proceda o pagamento da GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO MILITAR
CFS – Código 324, na forma do art. 21, IV da Lei 5.701/93 c/c a Lei
9.703/2012, observado o índice de 0,01 incidente sobre o soldo do
Coronel PM, símbolo PM-14. Deve ainda a parte promovida pagar as
diferenças resultantes do pagamento a menor, referente ao período
não  prescrito,  compreendido  nos  cinco  anos  que  antecedem  o
ajuizamento da causa, com correção monetária e juros na forma do
art. 1o - F da Lei 9.494/97.

O Estado da Paraíba apelou (f. 72/82) suscitando, de início, a
prescrição de fundo de direito. No mérito, defendeu a aplicação da Lei
Complementar Estadual n. 50/2003 aos militares, bem ainda que seu art.
2o manteve  o  valor  absoluto  dos  adicionais  e  gratificações  mensais
percebidos pelos servidores públicos da Administração direta e indireta,
incluindo  os  militares.  Por  fim,  requereu  a  aplicação  da  sucumbência
recíproca ou a redução do valor a título de honorários advocatícios.
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Contrarrazões (f. 86/98).

Parecer Ministerial pela rejeição da preliminar, mas sem opinar
sobre o mérito (f. 103/105).

Os  autos  também desaguaram  nesta  instância  por  força  do
reexame necessário.

É o relatório.

            VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
          Relator

Ante a similitude da matéria tratada na apelação e no reexame
necessário,  examino-os  de  forma  concomitante,  em  atendimento  ao
critério da celeridade processual.

PREJUDICIAL DE MÉRITO:

O Estado da Paraíba, ora apelante, suscitou, na  contestação e
no  apelo,  a incidência da prescrição de fundo de direito. Todavia  tal
irresignação não merece prosperar, pois se aplica ao caso em discussão a
Súmula 85 do STJ, in verbis:

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.

Assim, por tratar-se de uma relação de trato sucessivo, deve-se
observar, quanto à prescrição, o prazo quinquenal, nos termos da Súmula
85 do Superior Tribunal de Justiça. 

Por conseguinte, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO:

Inicialmente,  destaco  que  a  gratificação  de  magistério
militar está prevista no art. 21, inciso IV, da Lei n. 5.701/93, com as
alterações implementadas pela Lei n. 6.568/97, cujo teor transcrevo: 

Art.  21.  Os  servidores  militares  estaduais,  ativos  e  inativos,
detentores de habilitação legal exigida para o exercício do magistério
policial militar, designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar
para tais misteres, nos cursos da Corporação, farão jus a Gratificação



APeRO n. 0008096-36.2014.815.2001                                                                                          4

de  Magistério,  atribuída  por  hora-aula  efetivamente  ministrada,
calculado mediante a aplicação de índices incidentes sobre o soldo de

Coronel PM, Símbolo PM-14, na forma seguinte:

(…)

IV  –  Estágios,  Cursos  de  Aperfeiçoamento  e  de  Formação  de
Sargentos: 0,01 (um centésimo); […].

Desse modo, deve ser garantido o pagamento da gratificação
mencionada aos militares que forem designados ao exercício do magistério
nos  cursos  da  Corporação,  calculado sobre  o  soldo  de  Coronel  da  PM
(Símbolo PM-14).

In casu, da análise da documentação anexada aos autos (fichas
financeiras  de  f.  23/28),  resta  comprovado  pelo  autor/apelado  que  o
benefício  vem  sendo  pago  desde  o  exercício  de  2009,  contudo  em
dissonância  com  a  legislação,  porquanto  não  vem  acompanhando,  ao
longo do tempo, o soldo de Coronel PM.

Tal assunto, inclusive, foi objeto de Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n. 2000728-62.2013.815.00001 , no qual se decidiu que
o congelamento de adicionais e de gratificações passou a ser aplicável aos
militares, apenas a partir do momento da aplicação da Medida Provisória
n. 185/2012 (25 de janeiro de 2012), convertida na Lei n. 9.703/2012.

Apesar de o Incidente de Uniformização mencionado  não ter
feito referência expressa à gratificação de magistério,  verifica-se que o
raciocínio a respeito do congelamento em relação à categoria dos militares
é o mesmo, havendo de observar-se, até a data da publicação da Medida
Provisória acima referida, o percentual estabelecido pelo art. 21, inciso IV,
da Lei n. 5.701/93, atualizada pela Lei Estadual n. 6.568/97.

O apelante defende também a aplicação ao caso do art. 2o  da
Lei Complementar Estadual n. 50/2003, que manteve o valor absoluto dos
adicionais e gratificações mensais percebidas pelos servidores públicos da
Administração direta e indireta, aos militares.

Ocorre que a expressão “servidores públicos da Administração
Direta e Indireta” não abrange a categoria dos militares. Basta observar
que, enquanto o artigo 1º menciona os servidores da Administração direta
e indireta do Poder Executivo estadual e os militares, o artigo 2º, ao tratar
do congelamento, silenciou quanto à sua aplicação aos militares. Vejamos:

Art. 1º. O menor vencimento dos servidores públicos efetivos, e, dos

1 Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2000728-62.2013.815.0000. Relator: Desembargador José
Aurélio da Cruz. Publicado no Diário da Justiça de 17.09.2014.
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estáveis  por  força  do  disposto  no  art.  19  do  ADCT,  da
Administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual e o
menor soldo dos servidores militares será de R$ 240,00 (duzentos
e quarenta reais).

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.

Se  o  congelamento  das  gratificações  e  dos  adicionais  fosse
aplicável  aos  militares,  o  legislador  tê-lo-ia  disposto  expressamente.
Portanto, a aplicação do art. 2º da Lei Complementar n. 50/2003 reveste-
se de manifesta ilegalidade.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  nesse  sentido,
conforme se vê adiante:

DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -  RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR DO ESTADO
DO  AMAZONAS  -  INCAPACIDADE  TOTAL  E  PERMANENTE  PARA
QUALQUER TRABALHO -  REFORMA NA  MESMA GRADUAÇÃO QUE
OCUPAVA,  COM  DIREITO  AO  SOLDO  DO  GRAU  HIERÁRQUICO
IMEDIATO -  CONSTITUCIONALIDADE DO ART.  98,  'C',  DA LEI  Nº
1.154/75  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  -  RECURSO  ORDINÁRIO
PROVIDO.1. […] 2. O regramento dos servidores públicos civis,
federal ou estadual, apenas se aplica aos militares naquilo
em que a extensão for expressa. 3. […].2

Assim, diante da ausência de previsão expressa (art. 2o da Lei
Complementar n. 50/2003), é indevido o pagamento em valor absoluto da
Gratificação de Magistério percebida pelo apelado.

Nesse panorama, ante a documentação carreada aos autos pelo
promovente (f. 22/36) e a ausência de comprovação de  fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do benefício pretendido,  por parte  do Estado,
deve-se considerar matéria incontroversa.

A gratificação de magistério militar deveria ser paga nos termos
do art. 21 da Lei n. 5.701/93, ou seja, observando-se o índice de 1% (um
por cento) sobre o soldo de Coronel PM.

Esta Corte de Justiça já decidiu nesse sentido, conforme se vê
adiante:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
BOMBEIRO  MILITAR.  CONGELAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE

2 RMS 31.797/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.
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MAGISTÉRIO.  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.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. - Verificando-se que a pretensão autoral revela
uma relação jurídica de trato sucessivo, não se discutindo o direito à
percepção ou não do adicional de insalubridade ao demandante, mas
sim a forma de cálculo utilizada pela Administração para concedê-lo,
correta se mostra a rejeição da prejudicial de mérito realizada pelo
juiz sentenciante. - Nos termos da Lei Estadual nº 5.701/93, é
devido  o  pagamento  de  gratificação  de  magistério  aos
militares  ativos  e  inativos,  que  forem  designados  para
exercerem  o  magistério  nos  cursos  da  Corporação,  a  ser
calculado através da aplicação dos índices especificados nos
incisos do art. 21 da retrocitada lei, observada a atualização
dada  pela  Lei  n.  6.568/97,  incidentes  sobre  o  soldo  de
Coronel  PM, Símbolo PM-14.  -  A partir  do  advento  da Medida
Provisória  nº  185/2012,  tornou-se  legítimo  o  congelamento  dos
valores  dos  adicionais  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
na Lei nº 5.701/1993. - O congelamento dos adicionais percebidos
pelos 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00165928820138152001,  2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO, j. em 02-06-2015).3 

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  PROVENTOS.  POLICIAL
MILITAR.  GRATIFICAÇÃO  DE  MAGISTÉRIO.  PRETENSÃO  DE
DESCONGELAMENTO.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.  REEXAME
NECESSÁRIO.  GRATIFICAÇÃO  DE  MAGISTÉRIO.  VERBA
ESTABELECIDA  PELA  LEI  ESTADUAL  Nº  5.701/93.  QUANTUM
CONGELADO PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
50/2003.  INAPLICABILIDADE  DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AOS
MILITARES POR INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART. 42 DA CF/88. LEI
FORMALMENTE COMPLEMENTAR, COM CONTEÚDO DE ORDINÁRIA.
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012,  CONVERTIDA NA
LEI  ESTADUAL  Nº  9.703/2012.  ESPÉCIE  NORMATIVA  ADEQUADA.
PRECEDENTES DO STF. LACUNA JURÍDICA SUPRIDA A PARTIR DA
PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONGELAMENTO DA
VERBA  REMUNERTÓRIA  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA  MEDIDA

3 Processo n. 0059024-88.2014.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. OSWALDO TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO, j. em 02-06-2015.
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PROVISÓRIA  Nº  185/12  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.
ENTENDIMENTO  UNIFORMIZADO  NO  TJPB.  CONGELAMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  MAGISTÉRIO  POLICIAL  MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO DO TJPB, POR
ANALOGIA.  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  DIREITO  AO  INTEGRAL
DESCONGELAMENTO.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO  REEXAME
NECESSÁRIO. 1. A Lei Complementar nº 50/2003, ao dispor sobre
matérias reservadas à lei ordinária pela Constituição Estadual, deve
ser  considerada  como  formalmente  complementar,  estando
autorizada  a  alteração  ou  complementação  por  meio  de  lei  cujo
processo legislativo é simplificado, de acordo com o entendimento do
STF na ADC nº 1,  e nos RE's  nºs  492.044-  AgR e 377.457.  2.  A
Medida  Provisória  nº  185/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei
Estadual  nº  9.703/2012,  possui  força  normativa  suficiente  para
alterar a forma de como será calculada a remuneração dos militares,
eis que é espécie de ato legislativo adequada a alterar normas de
mesma natureza.  3.  A  lacuna jurídica  evidenciada somente  restou
preenchida a partir do momento da publicação da Medida Provisória
nº 185/2012, no Diário Oficial do Estado, em 27/01/2012, conforme o
entendimento  sedimentado  por  esta  Corte  de  Justiça,  quando  do
julgamento  do  Incidente  de  Uniformização  Jurisprudência  nº
2000728-62.2013.815.0000.  4.  Permanece  descongelada  a
gratificação do exercício do magistério policial  militar, considerando
que a Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual nº
9.703/2012, foi cristalina ao determinar somente o congelamento do
“adicional  por  tempo  de  serviço”,  não  devendo  ser  aplicado,  por
analogia,  para  autorizar  o  congelamento  de  outras  verbas,  em
obediência ao princípio da legalidade. 5. Negativa de seguimento do
Reexame Necessário.4 

Considerando o teor da sentença, vislumbra-se que o Juízo  a
quo decidiu pela incorreção do pagamento do valor fixo da gratificação,
argumentando que a norma contida no art. 2o da LC n. 50/2003 não é
aplicável aos militares até a publicação da Lei n. 9.703/2012, cabendo ao
ente público o recálculo, bem como o pagamento da diferença entre o
valor devido e o pago a menor.

Logo, conclui-se que a sentença merece parcial reforma, tão-
somente para estabelecer a publicação da Medida Provisória n. 185/2012
(25/01/2012)  como  a  data  a  partir  da  qual  incidem  as  normas  de
congelamento à categoria dos militares.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, nos termos
da Súmula 306 do STJ, “em caso de sucumbência recíproca, esta Corte
entende  que  os  honorários  advocatícios  devem  ser  compensados  na
proporção do decaimento das partes.”

4 Processo n. 00229125720138152001, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j. em 05-05-2015.
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Ante o exposto,  rejeito a prejudicial de prescrição e, no
mérito,  nego provimento à apelação e dou provimento parcial ao
reexame necessário, apenas para modificar a data a partir da qual deve
ser observado o congelamento da gratificação de magistério devido ao
demandante, qual seja, 25/01/2012 (publicação da Medida Provisória n.
185/2012), mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença.

Por considerar a incidência de sucumbência recíproca, uma
vez que do veredicto resultou que as partes foram vencidas e vencedoras
simultaneamente, mas em graus diferentes, e, levando-se em conta que,
em se tratando de verba honorária, tendo sido vencida (parcialmente) a
Fazenda Pública, há de aplicar-se a regra do art. 20, § 3º, “c” e § 4º c/c o
art. 21, todos do CPC, fixo-a no valor nominal de R$ 1.500,00, sendo
1/3 (R$ 500,00) em favor do advogado do autor e 2/3 (R$ 1.000,00) em
favor da parte demandada, fazendo-se a devida compensação. 

Custas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para
o  ente  público,  dispensando a  cota  deste  por  força  do  art.  29  da Lei
Estadual n. 5.672/925, observando-se, em relação àquele, a regra do art.
12 da Lei n. 1.060/50, face à gratuidade processual. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo  Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 15
de março de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator

5 Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas, mas fica obrigada a ressarcir o
valor das despesas feitas pela parte vencedora.
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