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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  RECEBIMENTO  DE  HABILITAÇÃO  E
SOLDO.  REMUNERAÇÃO  BASEADA NA LEI  Nº
9.084/2010  REPRISTINADA.  SUBORDINAÇÃO
AOS  LIMITES  ESTABELECIDOS  NA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  REDAÇÃO  DO
ARTIGO  4º-A,  DO  REFERIDO  REGRAMENTO
LEGISLATIVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  PELO
AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROVA
INSUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

 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  n°  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.

 No caso em tela, não é possível perceber nos
autos prova satisfatória a garantir o enquadramento
do Estado da Paraíba aos percentuais estabelecidos
pela  Lei  Complementar  101/00,  bem  como,  os
demais pedidos traçados na peça inicial.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  A  APELAÇÃO  CÍVEL,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 95.
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RELATÓRIO 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jomário Fernandes

de Lima, inconformado com a Sentença de fls. 61/66, que julgou improcedente

o pedido inicial, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra do Estado da

Paraíba, buscando compelir o Poder Público a pagar ao Promovente os valores

referentes  às  diferenças  salariais  oriundos  da  Lei  9.084/2010,  que  foi

responsável por acrescentar o anexo VII à Lei 8.562/08.

O Magistrado a quo, em sua Sentença, compreende que a Lei

9.084/2010, fora editada em período eleitoral  e, por isso, estaria a presente

Ação sem amparo legal.

Em suas razões (fls. 68/74), o Promovente aduz que o Estado

da Paraíba não comprovou seu enquadramento na Lei de Responsabilidade

Fiscal, como também não questionou a prova contida no anexo V da petição

inicial  (Princípio do Ônus da Impugnação Específica -  art.  302,  do CPC de

1973).

Por  fim,  pugna  pelo  recebimento do  soldo  nos  valores

estabelecidos pela Lei 9.084/10, com seus respectivos reajustes, em acordo

com as Medidas Provisórias 185/12, 204/13 e 218/14, totalizando o valor de R$

3.382,48 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão de

fl. 78.

Instado  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu

parecer pelo desprovimento do recurso, fls. 84/89.

É o relatório.

VOTO

A querela dos autos, diz respeito ao direito do Promovente a
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perceber  o  Soldo  e  a  Habilitação  Militar,  de  acordo  com  os  valores

estabelecidos na Lei  n.  9.084/2010, que acrescentou o “Anexo VII”  à Lei n.

8.562/08, com o retroativo da diferença paga a menor, no período de setembro

de 2011 a fevereiro de 2013.

Cumpre esclarecer que a Lei n. 9.084/2010, revogada pela Lei

n. 9.246/2010 (PEC 300 PARAÍBA), que, por sua vez, foi anulada por entrar em

conflito com a Lei Complementar n. 101/2000, que proíbe a edição de ato, lei

ou decreto que implique aumento de despesa com pessoal nos últimos 180

(cento e oitenta) dias de gestão, sofreu repristinação.

Pois bem.

A Lei  n°  9.084/2010,  que fixou o  Soldo e  a  Gratificação de

Habilitação Militar a partir de dezembro de 2010, estabelece em seu art. 4°-A:

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  n°  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.

Portanto,  a  implantação  dos  valores  pretendidos  pelo

Promovente,  com base  na  Lei  n.  9.084/2010,  está  subordinada  aos  limites

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O  Limite  supracitado  está  previsto  no  art.  19  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, in verbis:

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% (cinquenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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§ 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: 

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. 

Ademais,  o  art.  20  da  Lei  Complementar  101/00,  define  a

repartição dos valores delineados no art. 19, vejamos o teor quanto aos entes

estaduais:

Art.  20.  A repartição dos limites globais  do art.  19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:

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.

Por estas razões, caberia ao autor demonstrar que Estado da

Paraíba encontrava-se com limite de gastos com pessoal abaixo do percentual

prescrito na legislação em comento, entretanto, não o fez de forma satisfatória,

para tanto, defendeu que não há a possibilidade de ter acesso as receitas e as
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despesas mensais do Poder Público.

Discordamos do fundamento de impossibilidade de acesso  as

despesas mensais do Poder Público. É conhecimento público que existe na

nossa  realidade  jurídica,  portais  de  transparência  que  apresentam  os

elementos  para  criação  de  planilhas  e  estudos  orçamentários,  o  que  seria

suficiente no presente processo.

Por tanto, no caso em tela, não é possível perceber nos autos

prova  satisfatória  a  garantir  o  enquadramento  do  Estado  da  Paraíba  aos

percentuais  estabelecidos  pela  Lei  Complementar  101/00,  bem  como,  os

demais pedidos traçados na peça inicial.

Nesse sentido,  é  importante  destacar  a  jurisprudência  deste

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. 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.  EXIGÊNCIA  DO
ARTIGO  4º-A,  DO  REFERIDO  REGRAMENTO
LEGISLATIVO.  NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR.
PROVA INSUFICIENTE.  ART.  333,  I,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  SENTANÇA  MANTIDA.
SEGUIMENTO NEGADO. - O autor precisa demonstrar
em juízo a existência do ato ou fato por ele 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 dos 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.  -  "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 d (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00225972920138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 24-11-2015

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  INGERÊMCIA  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  e  execução  das  leis,  decretos  e
regulamentos (art. 89, inciso II) MÉRITO - MANDADO DE
SEGURANÇA -   QUESTÃO  DE  ORDEM  -   PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA  INOBSERVADA  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  -  POLICIAL  MILITAR
-IMPLANTAÇÃO  DO  SISTEMA REMUNERATORIO  DE
SUBSIDIO  -  LEI  ESTADUAL  N°.  9.084/2010  -  1)
REDAÇÃO DO SEU ARTIGO 2o -AUTORIZAÇÃO PARA
O  PODER  EXECUTIVO  CRIAR  O  REGIME  DE
SUBSIDIO PARA OS MILITARES -  NECESSIDADE DE
EDIÇÃO DE OUTRA NORMA PARA IMPLEMENTAÇÃO -
FATO PÚBLICO E NOTÓRIO -PROMULGAÇÃO - 2) LEI
ESTADUAL N°.  9.246  (TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  N°  999201200058171001,  1ª  Seção
Especializada  Cível,  Relator  DR  RICARDO  VITAL
ALMEIDA, j. Em 02-04-2014).

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR  E
BOMBEIRO  MILITAR.  DISPOSITIVO  DE  LEI  QUE
AUMENTA SOLDO E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO
POLICIAL  MILITAR.  IMPLANTAÇÃO  SUJEITA  AO
INGRESSO DO ESTADO NOS LIMITES COM GASTOS
DE  PESSOAL.  INCONSTITUCIONALIDADE,
INOCORRÊNCIA.  LEI  QUE AUMENTA VENCIMENTOS
DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO PROIBIDO PELA LEI
ELEITORAL.  AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  Não  caracteriza
inconstitucionalidade o dispositivo de lei que condiciona o
pagamento de aumento de vencimentos de funcionários,
nela  previsto,  aos  limites  de  gastos  com  pessoal  pelo
estado  ao  tempo  da  implementação  do  aumento.  É
vedado aos agentes públicos adotar condutas no sentido
de  fazer  revisão  geral  da  remuneração  dos  servidores
públicos  que exceda a recomposição da perda de seu
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poder aguisitivo ao longo do ano da eleição, no período
compreendido  entre  os  cento  e  oitenta  dias  antes  da
eleição  e  a  posse  dos  eleitos.  (TJPB
-ACÓRDÃO/DECISÃO  de  Processo  N°
99920110005413001,  Tribunal  Pleno,  Relator  DES.
RCMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,  j.  em
26-0S-2011)

Ante ao não cumprimento do art.  333,  I,  do CPC/73,  sendo

ônus  da  parte  que  alega  colacionar  documentos  suficientes  para  trazer

fundamentos  as  suas  razões,  ou  seja,  o  cumprimento  dos  limites  da  lei

supracitada pelo Estado da Paraíba.

Por  todos  os  fundamentos  expostos, e  DESPROVEJO  A

APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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