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1.  Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito
reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente
das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando
caracterizada relação de trato sucessivo. Inteligência do Enunciado n. 85, da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.

2. O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos
servidores  civis,  visto  que  têm direitos,  garantias,  prerrogativas  e  impedimentos
próprios. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 570177/MG.

3. Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 6.507/97, a gratificação de insalubridade
devida ao policial militar corresponde a 20% (vinte por cento) do soldo do servidor.
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
em 25 de  janeiro  de  2012,  os  critérios  originariamente  previstos.  Entendimento
adotado  na  Apelação  e  Remessa  Necessária  n.  0060489-35.2014.815.2001,  pelo



Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

4.  Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações
n. 00062526-35.2014.815.2001, em que figuram como partes Thiago Alves da Silva
e o Estado da Paraíba.

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 das Apelações, negar provimento
ao Apelo do Autor e dar parcial provimento à Apelação do Réu.

VOTO.

Contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª da Fazenda Pública da Comarca
desta Capital, f. 53/55-v, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por Thiago Alves da Silva em desfavor do Estado da Paraíba, que, após
rejeitar  a  prejudicial  de  prescrição,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
ordenando que o valor referente à gratificação de insalubridade do Autor do mês de
janeiro de 2012 seja calculado na forma do art. 4.º da Lei Estadual n.º 6.507/97 e
haja o adimplemento, pelo Ente Estatal, do valor pago a menor, acrescido de juros
de mora e correção monetária nos moldes do art.  1.º-F da Lei n.º 9.494/97, bem
como  de  honorários  advocatícios,  em  percentual  a  ser  arbitrado  sobre  o  valor
atualizado da causa, após cumpridas as exigências dispostas nos §§ 3º, 4º e 5º, do
art. 85, do CPC, ao fundamento de que, antes da vigência da MP n. 185/2012, o
importe  do  benefício  referido  equivalia  a  20%  (vinte  por  cento)  do  soldo  do
servidor, interpuseram Apelações ambas as Partes.

Nas  razões  recursais,  f.  57/63,  o  Autor  alegou  que  o  adicional  de
insalubridade deve ser adimplido aos policiais militares no importe equivalente a
20% (vinte por cento) do soldo do respectivo servidor, nos termos do art. 4º. da Lei
Estadual n. 6.507/97, mesmo após a vigência da Medida Provisória n. 185/2012,
posto que não há neste diploma legal qualquer regra que haja modificado a forma de
pagamento  do  citado  benefício,  pugnando  pela  reforma  da  Sentença  e  pelo
provimento do Apelo, para que haja a procedência integral do pedido deduzido.

Intimado, f.  90, o Estado da Paraíba se absteve de contrarrazoar o Apelo
interposto pelo Autor, f. 91/92.

Em suas razões recursais, f. 65/75, o Estado da Paraíba repisou a prejudicial
de prescrição  do fundo de direito  e,  no mérito, alegou que o congelamento dos
adicionais  e  gratificações  está  previsto  no  art.  2º,  caput, da  Lei  Complementar
Estadual  nº  50/2003,  sem  fazer  distinção  entre  servidores  civis  ou  militares,
acrescentando que a Medida Provisória n.º 185, de 26 de janeiro de 2012, de caráter
interpretativo, apenas veio referendar a aplicação daquele dispositivo aos militares.

Requereu  o  acolhimento  da  prejudicial  de  prescrição,  ou,  na  hipótese  de
entendimento diverso, pugnou pelo provimento do Apelo, para que a Sentença seja
reformada  e  o  pedido  julgado  improcedente,  ou,  em  caso  de  manutenção,  sua
reforma parcial  para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
seja partilhada de forma equânime, ante a ocorrência de sucumbência recíproca.



Contrarrazoando, f. 78/89, os Militares Estaduais constituem uma categoria
especial de servidores, sujeitos a um regime jurídico próprio, pelo que sustenta que
deve receber tratamento distinto dos demais servidores públicos e, portanto, não ser
alcançado pela aplicação da LC n. 50/2003, requerendo, ao final, o desprovimento
da Apelação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os requisitos legais impositivos, nos termos do art. 176 a 181, do Código de Processo
Civil. 

É o Relatório.

Os  Apelos  são  tempestivos,  o  Autor  é  dispensado  do  recolhimento  do
preparo recursal, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, f. 26, e o
Ente Estatal é isento do pagamento das custas processuais,  pelo que, presentes os
demais  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  das  Apelações,  julgando-as
conjuntamente.

A controvérsia a ser dirimida no julgamento da presente Ação não decorre da
supressão  integral,  pelo  Ente  Estatal,  do  recebimento  da  gratificação  de
insalubridade,  e  sim concernente  a  um pretenso pagamento a  menor do referido
benefício, com periodicidade mensal, havendo a incidência, portanto, do comando
normativo deduzido do Enunciado n. 85, da Súmula do STJ1,  pelo que rejeito a
prejudicial de prescrição do fundo do direito suscitada no Apelo interposto pelo
Estado da Paraíba.

Passo ao mérito.

A Gratificação de Insalubridade dos Policiais  Militares tem sua forma de
pagamento prevista na Lei Estadual nº 6.507/19972, correspondente a 20% do soldo
do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
570177/MG3, firmou o entendimento no sentido de que os militares integram uma
categoria regida, em regra, por normatização diversa dos servidores públicos civis,
razão  pela  qual  determinada  supressão  de  direito  ou  vantagem disposta  em Lei
direcionada ao funcionalismo público estadual somente poderá ser-lhes aplicada se
houver disposição expressa nesse sentido.

As  Câmaras  Especializadas  Cíveis  deste  Tribunal  de  Justiça4 firmaram o

1 Enunciado n. 85, da Súmula 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 a propositura da ação.

2“O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis,
isto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios”. (STF - RE 570177/MG –
Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tribunal Pleno - Jul.: 30/04/2008).

3Art. 4°. A Gratificação de Insalubridade devida ao Policial Militar na forma do disposto nos arts.
197, inciso II e 210, da Lei Complementar n. 39, de 26 de dezembro de 1985, correspondente a 20%
(vinte por cento) do soldo do servidor.

4AGRAVO INTERNO EM REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  RESTITUIÇÃO  DE  ADICIONAL.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. “CONGELAMENTO” DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE  DE  MILITAR  DESDE  A  EDIÇÃO  DE  LEI  QUE  SÓ  TRATOU  DE
SERVIDORES CIVIS.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA,



entendimento de que a Lei Complementar nº 50/2003, a despeito de determinar o
congelamento dos adicionais e gratificações devidos aos servidores públicos, que se
limita e alcança, única e exclusivamente, os servidores da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo, não abrange os servidores militares, os quais, frise-se,
são regidos por norma especial,  ao passo que somente a partir  de maio de 2012
passou a se estender o congelamento prescrito na referida norma aos militares, por
determinação expressa da Medida Provisória nº 185/2012, posteriormente convertida
na Lei Estadual nº 9.703/2012.

Nos  termos  do  art.  4º,  da  Lei  Estadual  nº  6.507/97,  a  gratificação  de
insalubridade devida ao policial militar corresponde a 20% do soldo do servidor,

QUE  SÓ  FOI  EDITADA  POS-  TERIORMENTE.  OBRIGAÇÃO  DE
ATUALIZAÇÃO/RETIFICAÇÃO  DO  VALOR  DA  VERBA  E  DE  QUITAÇÃO  DAS
DIFERENÇAS ENTRE A IMPORTÂNCIA CORRETA E O QUE FOI PAGO A MENOR EM TAL
INTRERREGNO.  REJEIÇÃO  DA  SÚPLICA  RECURSAL  DA  AUTORA,  NO  SENTIDO  DE
CONTÍNUO  “DESCONGELAMENTO”  DA  VERBA.  APLICAÇÃO  DA  ORIENTAÇÃO
DISPOSTA NA SÚMULA Nº 51 DO TJPB. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS
PARA FIXAR A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA MP 185 COMO MARCO PARA O
CONGELAMENTO  DO  ADCIONAL.  AGRAVO  QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS
SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] Na esteira de precedentes  desta corte,  os  adicionais
recebidos  pelos  militares  (dentre  os  quais  o  de  insalubridade)  não  poderiam  ter  sido
“congelados” (transformado em valor nominal fixo) a partir da edição da Lei nº 50/03, como
procedido pelo estado, mas somente a partir da MP 185/2012, sendo devida a atualização. Para
que a referida verba seja paga e “congelada” no valor proporcional ao soldo recebido pelo autor
em 25.01.2012, quando da entrada em vigor da Medida Provisória nº 185/2012.  [...] (TJPB; APL
0012404-52.2013.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti; DJPB 27/08/2015; Pág. 16).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  Reexame  necessário  e  apelação  cível.  Ação  de
restituição de adicional de insalubridade. Policial militar. Pagamento pelo valor nominal. Incidência
da Lei complementar nº 50/ 2003. Impossibilidade. Interpretação desfavorável aos militares. Ausência
de  extensão  expressa  à  categoria.  Congelamento  indevido.  Possibilidade  tão  somente  a  partir  da
medida provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012. Pagamento das diferenças pretéritas
devidas.  Sucumbência  recíproca.  Não  configuração.  Desprovimento  do  reexame  necessário  e  da
apelação cível. O regramento dos servidores públicos civis, federal ou estadual, apenas se aplica aos
militares naquilo em que a extensão for expressa. (…) recurso ordinário provido. (rms 31.797/am,
Rel. Ministro moura Ribeiro, quinta turma, julgado em 12/11/2013, dje 20/11/2013). Nos termos do
art. 4º da Lei estadual nº 6.507/97, a gratificação de insalubridade devida ao policial militar
corresponde a 20% (vinte por cento) do soldo do servidor. 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.  [...]
(TJPB;  Ap-RN  0060489-35.2014.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 30/07/2015; Pág. 14).

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
POLICIAL  MILITAR.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PLEITO  DE  PAGAMENTO  EM
PERCENTUAL EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO SOLDO. APLICAÇÃO DO
ART. 4º DA LEI Nº 6.507/97. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REJEIÇÃO.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50 DE 2003
AOS MILITARES. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, POSTERIORMENTE CONVERTIDA
NA  LEI  Nº  9.703/2012,  QUE  SOMENTE  SE  APLICA  AO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  QUE  PERMANECE  DESCONGELADO.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA E DA REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO
AUTOR. […] No mérito, esta corte de justiça entende que a Lei complementar nº 50 de 2003 não
se  aplica  aos  policiais  militares,  de  modo  que  a  forma  de  pagamento  do  adicional  de
insalubridade permanecia sendo devido no percentual de 20% (vinte por cento) do soldo, nos
termos do art. 4º da Lei nº 6.507/97. [...] (TJPB; Rec. 0090719-31.2012.815.2001; Terceira Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 04/09/2015; Pág. 16).



resguardando  seu  direito  de  receber,  até  o  dia  25  de  janeiro  de  2012,  data  da
publicação  da  Medida  Provisória  nº  185,  os  valores  descongelados  das  verbas
relativas à gratificação.

Na lide em julgamento, considerando o interregno em que o valor referente à
gratificação de insalubridade deveria ser pago no importe de 20% (vinte por cento)
do soldo do servidor, o Autor somente percebeu o referido benefício em janeiro de
2012,  razão  pela  qual,  apenas  com  relação  ao  referido  mês,  deve  haver  o
adimplemento  da  diferença  pecuniária  decorrente  do  pagamento  da  verba  em
desconformidade com o art. 4.º da Lei Estadual n.º 6.507/97, tal como restou julgado
pelo Juízo de 1º. Grau.

Para fins de distribuição do ônus de pagamento dos encargos processuais, a
despeito  do  que  restou  decidido  na  Sentença,  verifica-se  que,  considerando  a
integralidade da pretensão deduzida,  foi  o Estado da Paraíba quem sucumbiu de
parte  mínima,  posto  que  o  Autor  apenas  faz  jus ao  recebimento  da  diferenças
pecuniária em relação ao valor da gratificação de insalubridade de um único mês,
nada obstante o pedido haver sido formulado quanto aos cinco anos que antecederam
a data da propositura da Ação, razão pela qual ele deve ser condenado ao pagamento
integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil5.

Posto  isso,  conhecidas  as  Apelações  e  rejeitada  a  prejudicial  de
prescrição, no mérito, nego provimento ao Apelo interposto pelo Autor e dou
parcial provimento ao interposto pelo Estado da Paraíba para, tão somente,
ante a sua sucumbência em parte mínima da  pretensão, condenar o Autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários, estes  em percentual a ser
arbitrado sobre o valor liquidado da condenação, pelo Juízo de Origem, após
cumpridas as exigências dispostas nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do art. 85, do CPC6,

AGRAVO INTERNO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA
RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO DANO.
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO
DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. CONGELAMENTO
COM BASE NO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA.  REGRA  NÃO  ESTENDIDA  AOS  MILITARES.  EDIÇÃO  DA  MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  185/2012.  CONVERSÃO  NA  LEI  ESTADUAL  Nº  9.703/2012.  LACUNA
SUPRIDA.  POSSIBILIDADE  DE  CONGELAMENTO  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  DA
MEDIDA  PROVISÓRIA.  RAZÕES  DO  INCONFORMISMO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO  DO  DECISUM  MONOCRÁTICO.  DESPROVIMENTO.  [...]  É  de  se  manter  a
decisão monocrática que deu provimento parcial à remessa oficial e ao apelo do ora agravante,
apenas para reconhecer que o autor têm direito de receber, até o dia 25 de janeiro de 2012, data
da publicação da medida provisória nº 185, os valores  descongelados das verbas relativas à
gratificação de insalubridade, sobretudo quando as razões do regimental não são suficientes para
infirmar  a  fundamentação  posta  no  provimento  combatido.  (TJPB;  Ap-RN  0011323-
34.2014.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 04/05/2015; Pág. 24)

5 CPC, Art. 86. (…).
Parágrafo único.  Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,  por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

6 CPC, Art. 85. (…). 
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da  condenação,  do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo possível  mensurá-lo,  sobre  o valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios



suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça, mantendo a
Sentença em seus demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos; III -  mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito  econômico  obtido  acima  de  20.000 (vinte  mil)  salários-mínimos  até  100.000 (cem mil)
salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser
aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a
condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-
mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de
liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico
obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do  percentual  de  honorários  deve  observar  a  faixa  inicial  e,  naquilo  que  a  exceder,  a  faixa
subsequente, e assim sucessivamente.


