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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  –  AÇÃO
COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO  –  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ANUÊNIO –
CONGELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 2º
DA  LEI  50/03  –  EXCEÇÃO  –  EDIÇÃO  DA  MP
185/2012, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI
9.703/2012  –  APLICAÇÃO  DA  LC  50/2003  AOS
MILITARES A PARTIR DA MP 185/2012 – DIREITO À
ATUALIZAÇÃO  DO  CONTRACHEQUE  E
PAGAMENTO DOS VALORES NÃO COMPUTADOS,
RESPEITADA  A  VIGÊNCIA  DA  MP  185/2012  –
SÚMULA  51  DO  TJPB  – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  – FIXAÇÃO  ESCORREITA  –
SEGUIMENTO  NEGADO  ÀS  APELAÇÕES  E
PROVIMENTO  PARCIAL  DA   REMESSA
NECESSÁRIA.

-  Nos  termos  da  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 à
propositura da ação”.

-  O congelamento do valor  nominal  do Adicional  por
Tempo  de  Serviço  (anuênio)  para  os  servidores
públicos  militares,  somente  é  devido  a  partir  da
vigência da Medida Provisória nº 185/2012, de 25 de
janeiro  de  2012,  posteriormente  convertida  na  Lei
Estadual nº 9.703/2012, de 14/05/2012



Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Oficial e  Apelações Cíveis interpostas
pelo Estado da Paraíba e por Marcos Antônio Martins contra sentença (fls.
50/52)  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital que, nos autos da Ação  de Cobrança c/c Obrigação de
Fazer ajuizada pelo 2.º apelante,  julgou parcialmente  procedente pedido para
“condenar o Estado da Paraíba a corrigir o valor nominal da parcela anuênios,
na forma da Lei n.º 5.701/93, com base no soldo vigente em 26/01/2012”.

Nas razões do seu apelo (fls. 55/63), o Estado da Paraíba suscita,
preliminarmente, a prejudicial de prescrição do fundo do direito, por entender
que o termo final do lapso prescricional há muito havia se passado quando da
propositura desta demanda. Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que: 1)
o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 50/2003 é plenamente aplicável aos
militares  do  Estado,  incidindo  sobre  estes  o  “congelamento”  de
gratificação/adicional imposto desde a edição da aludida norma;  2) deve ser
reconhecida a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral,
pois não está provado nos autos o tempo de serviço a fim de se saber qual o
valor a ser aplicado no cálculo da parcela do anuênio;  3) Subsidiariamente,
ainda que se entenda que o parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar
Estadual nº 50/2003 não abarcava os servidores públicos militares, requer, ao
menos,  a parcial  reforma da decisão vergastada,  a  fim de que se afaste a
condenação  ao  pagamento  a  partir  da  vigência  da  MP  nº  185/2012,
delimitando-se o marco final no dia 25 de janeiro de 2012; 4) insurge-se contra
o excessivo valor fixado a título de honorários.

O  2.º  apelante  interpôs  recurso  apelatório,  postulando  pelo
provimento  do  apelo,  pugnando,  tão  somente,  pela  majoração  da  verba
honorária (fls. 65/68).

Regularmente  intimados,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 72/75) bem como
o demandante apresentou resposta ao 1.º apelo, pugnado pelo desprovimento
(fls. 76/85).

A Procuradoria de Justiça opinou  pela rejeição da prejudicial de
mérito. No mérito opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de
mérito( fls. 92/96).

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a sentença foi publicada no dia  15/12/2015,
data anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil1, devendo, portanto,

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.



atender aos ditames do antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os
artigos 1º, 14 e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado/apelante aduz que a pretensão do autor já se encontra
prescrita, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por ter decorrido mais de
05  (cinco)  anos  entre  o  ajuizamento  da  ação  (em  junho  de  2013)  e  o
“congelamento do adicional” impugnado na inicial, ocorrido desde a edição do
art. 2º da Lei Complementar nº 50/03, de 30 de abril de 2003.

Tal arguição não merece guarida.

Isso  porque,  embora  o  Estado/apelante  tenha  efetuado  o
“congelamento” objeto desta ação desde a edição da supracitada Lei (nº 50/03,
de  abril  de  2003),  a  pretensão  de  “descongelamento”  -  fundamentada,
inclusive, na alegação de que tal legislação é inaplicável aos militares – se
renovou mês a mês, ou seja, todas as vezes em que ocorreu o pagamento
reputado  pelo  autor  como  “a  menor”,  incidindo  na  hipótese  o  disposto  no
enunciado da Súmula 85 do STJ:

Súmula 85: 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.    

Com  efeito,  por  se  tratar  de  relação  de  trato  sucessivo,  a
prescrição só atingiu as parcelas relativas ao período quinquenal anterior ao
ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de
direito. 

Por tais razões, rejeito a prejudicial de prescrição.   

Mérito.

Inicialmente,  ressalte-se  que  ao  longo  da  análise  do  recurso
voluntário,  concomitantemente  será procedido  o  reexame  necessário  dos
autos,  não se enquadrando o presente caso nas hipóteses excepcionadas do
art. 475 do CPC/1973. 

O demandante, policial militar, ajuizou a presente Ação visando a
atualização e ao pagamento das diferenças pagas a menor de parte dos seus
proventos, em relação ao anuênio (adicional por tempo de serviço). A causa de
pedir apresentada é o descabimento do referido congelamento, que se fundou
nas determinações do artigo 2º da Lei Complementar 50/2003, não aplicáveis
aos servidores militares.

Na espécie, a princípio, não haveria de incidir a Lei Complementar
nº. 58/2003, eis que se trata de servidor pertencente aos quadros da polícia
militar.  A Lei  citada  apenas  atinge  os  servidores  públicos  civis  e  não  os



vinculados as fileiras do Estado da Paraíba, incluindo-se aí, os pensionistas e
aposentados. 

Já a Lei Complementar nº. 50/2003, apesar de disciplinar normas
para os servidores públicos civis e também para os militares, no ponto em que
trata da manutenção dos valores dos adicionais e gratificações percebidos, não
faz menção aos servidores militares. 

Em  seu  artigo  1º,  a  lei  citada  fala  dos  “servidores  públicos
efetivos, e, dos estáveis por força do art. 19 d ADCT, da Administração direta e
indireta  do  Poder  Executivo  Estadual”  e  dos  “servidores  militares”.  Não  é
razoável considerar que, diferente de todo o resto da lei, apenas no artigo 2º se
tenha deixado, “por engano”,  de diferenciar os servidores, que naturalmente
possuem regramento jurídico especial. 

Contudo,  a  omissão  do  parágrafo  único  artigo  2º  da  Lei
Complementar nº. 50/2003, no sentido de não incluir os servidores militares na
determinação  nele  contida,  foi  suprida  pela  edição  posterior  da  Medida
Provisória nº 185/2012, de 25 de janeiro de 2012, posteriormente convertida na
Lei Estadual nº 9.703/2012, de 14/05/2012, que estendeu o congelamento dos
adicionais e gratificações aos militares,  conforme previsto  no artigo 2°,
§2º: 

“A  forma  de  pagamento do  adicional  estabelecida  pelo
parágrafo único do Artigo 2º  da Lei  Complementar nº  50/2003
fica  preservada  para  os  servidores  públicos  civis  e  militares
(grifou-se).

Dessarte, esse artigo faz remissão ao dispositivo questionado, in
casu. Ato contínuo, informa que mantém preservada a forma de pagamento do
adicional  por  tempo  de  serviço  estabelecida  no  parágrafo  único  da  Lei
Complementar nº. 50/03 tanto para os servidores civis quanto para os militares.
Conclui-se,  pois,  que é  a  manutenção (congelamento)  do  valor  nominal  do
Adicional por Tempo de Serviço (anuênio) para os servidores públicos militares,
somente é devida a partir da vigência da Medida Provisória nº 185/2012, de 25
de janeiro de 2012.

O anuênio tem sua forma de pagamento mantida (isto é, incidindo
sobre  o  soldo  do  posto  ou  graduação)  por  estar  excepcionado  na  Lei
Complementar nº 50/03, sendo aplicável o congelamento aos militares apenas
após a expressa disposição trazida pela Medida Provisória nº 185/2012, de 25
de janeiro de 2012, convertida na Lei nº. 9.703/2012. 

Sobre a matéria este Tribunal sinalizou  por  da Súmula 51, cujo
teor segue:

Súmula  51  do  TJPB  -  “Reveste-se  de  legalidade  o
pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor
nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão
somente  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  185,  de
25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de
14.05.2012”

Ainda sobre o tema:



REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  POLICIAL  MILITAR.
CONGELAMENTO  DE  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  IMPOSSIBILIDADE.  SERVIDOR  NÃO
ALCANÇADO  PELO  ART.  2º  DA  LC  Nº  50/2003.
POSSIBILIDADE  APENAS  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº
9.703/2012. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  OCORRÊNCIA.
REFORMA  QUE  SE  IMPÕE.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
HIPÓTESE  DE  ART.  557,  §1º,  DO  CPC.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
Nº00364247820118152001,  Relator  DES  LEANDRO  DOS
SANTOS, j. em 18-12-2014) 

Outro precedente:  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00861785220128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 01-08-2017 

 Mediante tais considerações, tenho que o direito do demandante
é cristalino, sendo irretocável a sentença porque é devido descongelamento do
anuênio até a publicação da Medida Provisória nº 185/2012, de 25 de janeiro
de  2012,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº.  9.703/2012,  bem  como  o
pagamento  dos  valores  não  computados  relativos  às  mesmas  verbas,
respeitado o quinquídio legal anterior à propositura da ação perante o juízo a
quo.

No tocante ao pedido de ambos os apelantes em relação à verba
honorária,  não há que se falar em  modificação da sentença, eis que fixada
dentro  dos  critérios  legais.  E,  ainda,  deve  ser  afastado  o  pedido  de
sucumbência recíproca, pelo fato de ter sido julgado procedente em parte. O
autor/apelado decaiu da parte mínima, devendo o ente público suportar com
toda a verba sucumbência. 

Por  fim,  verifico  que  a  sentença  foi  silente  quanto  aos
consectários legais e, sendo questão cognoscível de ofício, passo a fixá-los,
fundamentadamente,  sem  que,  com  isso,  ocorra  violação  ao  princípio  da
reformatio in pejus.

O artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela MP nº.
2.180-35/01, deve ser o parâmetro para os cálculos dos consectários legais
das  parcelas  da  condenação  imposta  à  Fazenda  Pública  Municipal  (não
atingidas pela prescrição) relativas ao período anterior à publicação da Lei nº
11.960/09 (30.06.09).

Isso porque, no aludido período, a redação do art. 1º-F da Lei nº.
9.494/97 fixava os juros em 6% ao ano ou, seja, 0,5% ano mês. Nesse sentido,
segue a orientação do STJ:

“Esta  Corte  Superior  já  firmou  compreensão  de  que  nas
condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública
para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores  públicos,  os juros de mora deverão incidir



sobre o percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º
do  Decreto-Lei  2.322/87,  no  período  anterior  à
publicação da MP n. 2.180-35, quando passarão à taxa
de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09
(v.g.  AgRg  no  AResp  n.  401.578/RJ,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014, ainda
pendente de publicação).(grifo nosso)2 

Contudo,  a  partir  da  entrada  em  vigor  da  Lei  nº  11.960/09
(30.06.09, cf. art. 9º dessa Lei), devem ser observados os parâmetros fixados
pelo seu art. 5º, que deu nova redação ao citado art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
passando a dispor  in verbis: ‘Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública,  independentemente  de  sua  natureza  e  para  fins  de  atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Outrossim, é sabido que, nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, o
STF decidiu que o art. 5º da Lei nº 11.960/09, o qual deu nova redação ao art.
1º-F  da Lei  nº  9.494/97,  incorreu,  ao  reproduzir  as  regras  da EC nº  62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios, nos mesmos
vícios  de juridicidade (violação  do  direito  fundamental  de  propriedade  e  do
princípio constitucional da isonomia) que inquinaram o art. 100, §12, da CF/88,
razão  pela  qual  o  Tribunal  declarou  a  sua  inconstitucionalidade  por
arrastamento.

Ocorre  que,  embora  a  Suprema  Corte  tenha  decidido  pela
declaração  de  inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  Art.  5º  da  Lei  nº.
11.960/09, houve pedidos de  modulação dos efeitos da decisão proferida
nas ADIs nº 4.357 e ADI nº 4.425.

Nesse sentido,  enquanto  não restou estabelecida  a modulação
dos efeitos do julgamento daquelas ADIs, o Supremo Tribunal Federal,  no bojo
da Reclamação Constitucional  nº 16.705,  determinou que  “os pagamentos
devidos pela Fazenda Pública sejam efetuados respeitada a sistemática
anterior  à declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações,  até
que sejam modulados seus efeitos”. 

Por isso, ainda que declarado inconstitucional, o art. 5º da Lei nº.
11.960/09 continuou eficaz,  incidindo nos processos em curso  por  força  do
comando exarado na Reclamação Constitucional mencionada. 

Recentemente,  a  Suprema  Corte  modulou  os  efeitos  da
declaração de inconstitucionalidade, mantendo a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 (data da conclusão do julgamento da
Questão de Ordem nas ADI's 4.357 e 4.425), marco após a qual os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).3

2 STJ - AgRg no REsp 1374960/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014.  
3 Questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425: Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto,
ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos:  1) -  modular os
efeitos  para  que  se  dê  sobrevida  ao  regime  especial  de  pagamento  de  precatórios,  instituído  pela  Emenda



Portanto, a questão relativa aos índices a serem aplicados para a
correção  monetária  e  juros  moratórios  contra  a  Fazenda  Pública  já  foi
estabelecida  com  a  modulação  dos  efeitos  do  julgamento  das  ADIs
citadas. 

Destarte,  diante  da  supracitada  declaração  de
inconstitucionalidade  e  à  luz  dos  efeitos  jurídicos  delimitados  pela  Corte
Constitucional para o caso, deve incidir a título de consectários legais o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 25.03.2015 até
a data do efetivo pagamento. 

Feitas tais considerações,  com supedâneo no  art. 557 do CPC,
NEGO SEGUIMENTO ÀS APELAÇÕES e, ainda, baseada no § 1.º-A art. 557
do CPC/1973  c/c  Súmula  253  do  STJ  e  Súmula  51  deste  TJ, DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA  NECESSÁRIA,  para  adequar  os
consectários legais aplicáveis aos débitos não-tributários da Fazenda Pública,
de acordo com os termos acima expostos.

P. I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
                        Relator

G/1

Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016;  2) - conferir
eficácia  prospectiva  à  declaração  de  inconstitucionalidade  dos  seguintes  aspectos  da  ação  direta  de
inconstitucionalidade, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:  2.1.) fica mantida a
aplicação  do  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e  2.2.) ficam resguardados os precatórios
expedidos,  no  âmbito  da  administração  pública  federal,  com  base  nos  arts.  27  das  Leis  nº  12.919/13  e  Lei  nº
13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento
previstas no regime especial:  3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por
ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data
a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidade; 3.2) fica mantida a possibilidade de
realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade
devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima,
ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97,
§  10,  do  ADCT),  bem  como as  sanções  para  o  caso  de  não  liberação  tempestiva  dos  recursos  destinados  ao
pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça
para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline  (i) a utilização compulsória de 50% dos
recursos  da  conta  de  depósitos  judiciais  tributários  para  o  pagamento  de  precatórios  e  (ii) a  possibilidade  de
compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até
25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para
que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido
o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que
fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os
Ministros Roberto Barroso,  Dias Toffoli  e  Gilmar Mendes.  Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.  Plenário,
25.03.2015.


