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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS 
MILITARES. 1° E 3° SARGENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO SOLDO 
EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. INTENÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO DOS 
PERCENTUAIS INSTITUÍDOS PELAS  REVOGADAS  LEIS  N.OS 5.701/93  e 
7.059/2002  PELO  VALOR  NOMINAL  ATUALIZADO  DO  SOLDO  DE 
CORONEL,  FIRMADO  PELA  LEI  N.°   8.552/2008  E  SUCESSIVAMENTE 
REAJUSTADO  POR  MEDIDAS  PROVISÓRIAS.  PRELIMINAR. 
ILEGITIMIDADE  DA  SECRETÁRIA  DE  ADMINISTRAÇÃO. 
AUTORIDADE  DOTADA DE  PODERES  PARA IMPLANTAR  O  REAJUSTE 
PERSEGUIDO.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO. 
PERCENTUAIS REVOGADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.  RELAÇÃO DE 
TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.° 85 DO STJ.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL 
DE  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DE  AJUIZAR  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  APLICAÇÃO  DO  MESMO  RACIOCÍNIO.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  ILEGALIDADE  DO  SISTEMA  REMUNERATÓRIO  HÍBRIDO 
DESEJADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

1.  A Secretária de Estado da Administração ostenta legitimidade para figurar como 
autoridade  coatora  em  mandados  de  segurança  que  objetivam  remediar  suposto 
pagamento a menor de verbas remuneratórias ou indenizatórias a servidores civis e 
militares da ativa.  Inteligência da Lei Estadual n.°  8.186/2007. Precedente deste 
Tribunal de Justiça.

2. Em tais casos, o prazo decadencial de 120 dias para ajuizamento de mandado de 
segurança  (art. 23 da Lei Federal n.° 12.016/09) e o prazo prescricional quinquenal 
se renovam mês a mês, consoante inteligência da Súmula n.° 85 do STJ. Precedentes 
da Corte Superior.

3. A metodologia de cálculo do soldo dos militares estaduais preceituada pelas Leis 
n.os  5.701/93 e 7.059/2002 (multiplicação de um determinado percentual pelo valor 
do soldo do Coronel) foi revogada pela Lei n.° 8.552/2008, que instituiu a indicação 
do valor nominal absoluto referente a cada posto e graduação.

4.  A sistemática  de  indicação dos  valores  nominais  dos  soldos,  que  substituiu  o 
chamado escalonamento  percentual,  foi  mantido  pela  Lei  n.°  8.562/2008 e pelas 
sucessivas  medidas  provisórias  que  os  reajustaram  (MP n.°  185/2012,  MP n.° 



204/2013 e MP n.° 218/2014).

5.  A pretensão  de  multiplicação  do  percentual  da  Lei  n°  7.059/2002  pelo  valor 
nominal atualizado da Lei n.°  8.562/2008 colide com o teor do art. 2° da Lei de 
Introdução às  Normas do Direito  Brasileiro.  Intenção ilegal  de repristinar  norma 
revogada e de criar um sistema remuneratório híbrido (tertium genus) composto por 
normas em vigor e por normas revogadas.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente Mandado de Segurança, 
processo n.° 2005511-63.2014.815.0000, em que figuram como Impetrantes Sérgio 
Paulo Barbosa da Silva e Elaine Matias Marinho Barbosa da Silva e como Impetrada 
a Exm.ª Secretária de Administração do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  Membros  da Segunda  Seção  Especializada  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em 
denegar a segurança.

VOTO.

Sérgio  Paulo  Barbosa da Silva e  Elaine  Matias  Marinho Barbosa da 
Silva impetraram o presente Mandado de Segurança contra ato imputado à Exm.ª 
Secretária  de  Administração  do  Estado  da  Paraíba, consubstanciado  no 
pagamento de seus soldos em valor inferior ao que entendem devido. 

Afirmaram  que  ocupam  a  graduação  de  1°  Sargento  e  3°  Sargento, 
respectivamente,  e  que  atualmente  recebem,  a  título  de  soldo,  os  montantes  de 
R$ 1.477,00 e R$ 1.120,00.

Alegaram que a Impetrada não está respeitando os percentuais escalonados 
previstos nas Leis Estaduais de n.os 5.701/93 e 7.059/2002, cuja base de cálculo é o 
soldo do posto de Coronel.

Sustentaram que,  de acordo com tais  leis,  o 1° Sargento e o 3° Sargento 
devem receber, respectivamente, 50% e 36% do soldo de Coronel, que atualmente é 
de R$ 4.595,00.

Defenderam,  com  base  nesse  raciocínio,  que  deveriam  estar  percebendo 
R$ 2.297,00 e  R$ 1.654,00 e  que,  portanto,  suportam uma diferença  mensal  de 
R$ 820,00 e R$ 534,00, respectivamente.

Pugnaram pela concessão da segurança para que a Impetrada seja compelida 
a atualizar seus soldos de acordo com a tese defendida.

Em suas Informações, f. 46/52, a Secretária de Administração arguiu, como 
preliminar, sua ilegitimidade para figurar como autoridade coatora, defendendo que 
não negou ou suprimiu qualquer verba remuneratória dos Impetrantes, que somente 
o  Governador  tem competência  para  atualizá-las  e  que  compete  ao  Comandante 
Geral autorizar as modificações nos seus soldos.



Arguiu, também, a prejudicial de prescrição quinquenal, sustentando que a 
sistemática de escalonamento foi extinta pela Lei n.° 8.552/2008, cuja vigência é 
superior a cinco anos, e a prejudicial de decadência do direito de ajuizar mandado de 
segurança (art. 23 da Lei Federal n.° 12.016/09) com base no mesmo raciocínio. 

No  mérito,  reiterou  a  extinção  da  sistemática  percentual  pela  Lei  n.° 
8.552/2008, pugnando, ao final, pela denegação da segurança.

O Estado da Paraíba ingressou no feito, f. 64, requerendo, tão somente, sua 
intimação de todos os atos processuais.

A Procuradoria de Justiça, f. 55/62, opinou pela rejeição da preliminar e das 
prejudiciais e pela denegação da segurança.

É o Relatório. 

A Lei Estadual n.° 8.186/2007 preceitua que a Secretária de Administração 
tem  competência  para  “coordenar  a  política  do  Governo  do  Estado  na  área  de 
recursos  humanos,  recursos  de  tecnologia  da  informação,  do  patrimônio  e  dos 
suprimentos” (art. 3°, V, “a”).

Tal  Autoridade,  portanto,  está  legalmente  incumbida  de  proceder, 
diretamente, às operações administrativas materiais de alteração nos contracheques 
dos  servidores  estaduais  da  ativa,  civis  e  militares,  amoldando-se  ao  conceito 
insculpido no art. 6°, §3°, da Lei Federal n.° 12.016/09.

Este  Tribunal  de Justiça,  debruçando-se sobre a matéria,  assentou que “o 
Secretário de Administração do Estado da Paraíba é parte legítima para figurar no 
pólo passivo de mandado de segurança em que o impetrante pretende a correção dos 
valores  de  seu soldo em decorrência  da aplicação equivocada da Lei”  (MS n.° 
999.2007.000767-2/001, Rel. Juiz Conv. Eduardo José de Carvalho Soares, DJPB 
08/08/2008, p. 4).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela Impetrada.

O  impugnado  pagamento  do  soldo  ocorre  mensalmente,  sendo  aplicável, 
portanto, a Súmula n.° 85 do STJ, cujo teor dispõe 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 qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Não houve supressão definitiva de uma rubrica pontualmente delimitada no 
tempo, mas um alegado pagamento a menor com periodicidade mensal.

A  alegada  violação  a  direito  líquido  e  certo,  portanto,  renova-se 
mensalmente, o que atrai a aplicação da referida Súmula.



Ilustrando o raciocínio, os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ANUÊNIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
REVISÃO  DE  REMUNERAÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO. 
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.  SÚMULA 85 
DO  STJ.  O  TRIBUNAL DE ORIGEM  CONCLUIU  QUE  O  ART.  2°.  DA LEI 
COMPLEMENTAR  ESTADUAL 50/2003,  DO  ESTADO  DA PARAÍBA,  NÃO 
ALCANÇA  OS  MILITARES.  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  DE  EFEITOS 
CONCRETOS.  OMISSÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO.  ALTERAÇÃO  DO 
JULGADO.  SÚMULA  280/STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1. 
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e inexistindo negativa expressa e formal 
da Administração, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos 
do art. 1°. do Decreto 20.910/32, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na 
Súmula  85  do  STJ.  […]  3.  Agravo  Regimental  do  ESTADO  DA  PARAÍBA 
desprovido (STJ, AgRg no AREsp 382.320/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 07/05/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO 
ESTADUAL.  MILITAR.  DIFERENÇAS  REMUNERATÓRIAS.  PRESCRIÇÃO. 
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85/STJ. 1. A 
natureza da relação jurídica  entre  a  Administração e  o administrado,  no caso em 
apreço, é de trato sucessivo, pois refere-se à atualização e recebimento de anuênios 
supostamente  devidos  pelo  ente  público.  2.  Nas  causas  em  que  se  discute  o 
recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do 
direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, atraindo aplicação da Súmula nº 
85/STJ  (Precedentes:  AgRg  no  AREsp  397.710/PB,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 29/10/2013; AgRg no AREsp 384.285/PB, 
Rel.  Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe  de  13/11/2013).  3. 
Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 469.801/PB, Rel. Ministro 
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  20/03/2014,  DJe 
26/03/2014).

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Muito  embora  o  referido  enunciado  sumular  trate  especificamente  de 
prescrição, o raciocínio também se aplica à decadência de que trata o art. 23 da Lei 
Federal n.°  12.016/091,  conforme assentou o Superior  Tribunal  de Justiça2,  razão 
pela qual também rejeito essa prejudicial.

1 Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) 
dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  [...]  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PENSÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  AMBIENTAL.  DECADÊNCIA 
AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. […] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos casos de 
obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, 
não havendo falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança . 3. É também 
pacífica a orientação jurisprudencial de que, em demanda concernente ao direito a gratificação instituída 
por lei, não negado expressamente pela Administração, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas 
somente  as  parcelas  anteriores  ao  quinquênio pretérito  à  propositura  da  ação,  conforme orientação 
fixada pela Súmula 85/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se 
nega provimento (STJ, EDcl no REsp 1168762/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado 
em 02/05/2013, DJe 14/05/2013).



Passo ao mérito.

O soldo dos militares estaduais, durante a vigência das Leis de n.os 5.701/93 e 
7.059/2002,  era  calculado  mediante  multiplicação  de  um determinado percentual 
legalmente estabelecido pelo valor do soldo do Coronel, posto de maior hierarquia 
da corporação.

De  acordo  com  tais  leis,  os  soldos  do  1°  e  3°  Sargentos  equivaliam, 
respectivamente, a 50% e 36% do soldo do Coronel, que era de CR$ 4.000.000,00 
em  1993  e  passou  para  R$  1.045,47  em  2002  (ou  seja,  os  1°  e  3°  Sargentos 
ganhavam, em 1993, CR$ 2.000.010,00 e CR$ 1.440.000,00, e em 2002, passaram a 
receber R$ 522,73 e R$ 376,37).

Essa sistemática foi revogada pela Lei Estadual n.° 8.552/2008, que indicou 
nominalmente os valores absolutos do soldo de cada graduação e de cada posto, de 
forma  completamente  desvinculada  da  remuneração  do  Coronel  e  sem  fazer 
referência a percentuais.

De acordo com essa Lei, o 1° Sargento passou a receber o valor nominal de 
R$ 658,03 e o 3° Sargento o valor de R$ 473,78, repita-se, sem qualquer vinculação 
com o soldo do Coronel.

Subsequentemente, foi promulgada a Lei n.° 8.562, de 04 de junho de 2008, 
que  atualizou  aqueles  valores  nominais,  mantendo  a  sistemática  de  pagamento 
desvinculada do soldo do Coronel.

De acordo com o Anexo VI desta última Lei, os soldos do 1° e 3° Sargentos 
passaram a ser de R$ 1.326,03 e R$ 1.006,08 a partir de 1° de Setembro de 2010.

O caput do art. 2° da Medida Provisória n.° 185, publicada no Diário Oficial 
de  27  de  janeiro  de  2012,  posteriormente  convertida  na  Lei  n.°  9.703/20123, 
reajustou todos os soldos em 3%.

Por força desse diploma, o 1° Sargento passou a receber, a título de soldo, 
R$ 1.365,81, enquanto que o 3° Sargento passou a ganhar R$ 1.036,26.

Sobreveio a Medida Provisória n.° 204, publicada no Diário Oficial de 27 de 
janeiro de 20134, que, novamente, reajustou os soldos em 3%.

3 Art.  2º Fica reajustado, em 3% (três por cento),  o vencimento dos servidores  públicos estaduais 
ocupantes de cargos ou empregos públicos de provimento efetivo, dos estáveis por força do disposto no 
Art. 19 da ADCT e dos servidores contratados na forma do Art. 37, IX, da Constituição Federal, bem 
como os soldos dos servidores militares estaduais e o salário dos empregados das empresas estatais  
dependentes, com o mesmo índice.

4 Art.  1º.  Fica reajustado,  em 3% (três  por cento),  o vencimento dos servidores públicos  estaduais  
ocupantes de cargos ou empregos públicos de provimento efetivo e dos estáveis por força do disposto no 
Art. 19 da ADCT, bem como os soldos dos servidores militares estaduais e o salário dos empregados das 
empresas estatais dependentes, com o mesmo índice.



 Aqueles valores passaram a ser de R$ 1.406,78 e R$ 1.067,34.

Sobreveio novo reajuste por força da Medida Provisória n.° 218, publicada 
no Diário Oficial de 30 de janeiro de 20145, desta vez no percentual de 5%, quando 
os soldos passaram a ser de R$ 1.477,11 e R$ 1.120,70.

Os  contracheques  de  f.  20/21  demonstram  que  os  Impetrantes  estão 
recebendo  exatamente  os  valores  assinalados,  não  havendo,  portanto,  qualquer 
ilegalidade a ser remediada.

 Eles defendem que o valor nominal atual do soldo do Coronel, estabelecido 
pela  Lei  n.°  8.562/2008  e  sucessivamente  reajustado  pelas  medidas  provisórias 
mencionadas, seja multiplicado pelo percentual de que tratavam as  revogadas Leis 
n.os  5.701/93 e 7.059/2002, o que se revela completamente contrário ao que dispõe o 
art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro6.

Essa  combinação de  leis,  de que resulta o que se convencionou chamar de 
tertium genus,  importa  em indevida  repristinação  de  norma revogada  e  cria  um 
sistema remuneratório híbrido sem lastro legal7. 

Posto isso,  rejeitadas a preliminar de ilegitimidade e as prejudiciais de 
prescrição e decadência, denego a segurança requestada.

É o voto.

5 Art. 1º. Fica reajustado, a partir de 1º de janeiro de 2014, em 5% (cinco por cento), o vencimento dos  
servidores públicos estaduais estatutários,  ocupantes de cargos ou empregos públicos de provimento 
efetivo, dos estáveis por força do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal – ADCT - e os soldos dos servidores militares estaduais.

6 Art.  2°.  Não se destinando à vigência temporária,  a lei terá vigor até que outra a modifique ou 
revogue.

§1°. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

7 ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DA LEI 1.711/52 ART. 
184, II.  VANTAGEM ASSEGURADA A CARGO DE CARREIRA. MINISTRO DO STJ: CARGO 
ISOLADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REGIME  HÍBRIDO  DE  CARÁTER  INDIVIDUAL. 
PRECEDENTES DO STF. […] 3. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular, como é natural, também a faculdade de exercê-
lo. Mas de exercê-lo nas condições e sob a configuração em que o direito foi formado e foi adquirido. 
Ela não serve para sustentar a criação e o exercício de um  direito de    tertium genus  , composto das   
vantagens  de  dois  regimes  diferentes,  cujo  exercício  cumulativo  não  é  permitido .  4.  No  caso, 
embora  tenha  adquirido  anteriormente  o  direito  de  se  aposentar  como  Desembargador  Federal,  o  
demandante se aposentou, efetivamente, como Ministro do STJ, cujo direito também veio adquirir em 
momento posterior. Não há autorização legal ou constitucional para o exercício simultâneo e cumulativo 
de ambos os direitos assim adquiridos, nem para a transposição isolada de certa vantagem de um cargo 
para outro. 5. Recurso provido (STJ, REsp 1238439/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira  
Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 05/03/2012).



Presidi o julgamento, realizado na sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 
2014, dele participando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Desembargadores 
João  Alves  da  Silva,  João  Batista  Barbos(Juiz  convocado  para  substituir  o  Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), Marcos Coelho de Salles(Juiz convocado 
para substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e José Aurélio da Cruz.

Absteve-se de votar  o  Des.  Saulo  Henriques  de Sá e  Benvides  por  estar 
ausente durante a prolação do voto.

Presente à sessão a Exm.ª Procurador de Justiça Marilene de Lima Campos.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


