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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005799-75.2015.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública de Capina Grande.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Laelson Silva.
Advogado : Livia de Sousa Sales (OAB/PB Nº 17.492).
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador : Flávio Luiz Avelar Domingues Filho.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DE
FUNDO  DO  DIREITO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
POLICIAL MILITAR.  DIFERENÇA DE SOLDO  E
DE  GRATIFICAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO.
REMUNERAÇÃO  POR  ESCALONAMENTO
VERTICAL.  INCIDÊNCIA DA  LEI  Nº  7.059/2002.
IMPOSSIBILIDADE.  SURGIMENTO  DE  NORMA
POSTERIOR  COM ALTERAÇÃO DA FORMA DE
PAGAMENTO  DA  REMUNERAÇÃO  DOS
MILITARES.  LEI  Nº  8.562/2008.
INCOMPATIBILIDADE  COM  A  REGRA
ANTERIOR.  REVOGAÇÃO  TÁCITA.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.   OMISSÃO
QUANTO  Á  FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  CONSECTÁRIO  LÓGICO  DA
CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO EX OFFICIO. 

- Verificando-se que a pretensão autoral revela uma relação
jurídica de trato sucessivo, há de se rejeitar a prejudicial de
prescrição de fundo de direito arguida pelo ente recorrido.

- Como é cediço, a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro no art. 2º, §1º, estabelece que:  “A lei posterior
revoga  a  anterior  quando  expressamente  a  declare,
quando  seja  com  ela  incompatível  ou  quando  regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.
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-  A  revogação  tácita  ocorre  quando  a  nova  lei  é
incompatível com a lei anterior, contrariando-a de forma
absoluta.

- A Lei nº 8.562/2008 passou a estipular valores fixos para
a categoria dos militares, sem vincular o valor do soldo e
da  gratificação  de  habilitação  de  uma  determinada
graduação  a  outra,  ou  seja,  houve  a  modificação  do
pagamento  das  citadas  vantagens,  ficando,  portanto,
demonstrada  uma  incompatibilidade  entre  os  dois
disciplinamentos e, consequentemente, a revogação tácita
da  Lei  anterior  (Lei  nº  7.059/2002),  que  previa  o
pagamento por meio de escalonamento vertical.

- Como consectário lógico da sucumbência, a fixação dos
honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida
de ofício. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar
a prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do
voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Laelson Silva, desafiando
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do
Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso (fls. 02/10), o promovente relata ser subtenente
do Corpo de Bombeiros da polícia militar do Ente Estatal. Em seguida, destaca que
a Lei nº 7.059/2002, que trata da fixação do valor do soldo do coronel do Corpo de
Bombeiro da Polícia Militar e dos vencimentos das categorias GPC-601 e GAJ-
1707,  classe  A,  determinou  o  escalonamento  vertical  dos  demais  postos  e
graduações  de acordo com o soldo do coronel,  contudo o promovido não vem
cumprimento  as  determinações  legais.  Diante  de  tal  fato,  requer,  ao  final,  a
atualização do soldo e da gratificação de habilitação com base no escalonamento
vertical  prevista  na  tabela  da  citada  lei,  bem como o  pagamento  do  retroativo
respeitada a prescrição quinquenal.

Devidamente  citado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  peça
contestatória  (fls.  34/44),  aduzindo,  preliminarmente,  a  incidência  da prescrição
quinquenal.  No mérito,  defende  a  revogação tácita  da  Lei  nº  7.059/2002  pelas
disposições  da  Lei  nº  8.562/2008,  a  ofensa  ao  princípio  da  legalidade  e  a
inexistência  de  direito  adquirido  a  regime  jurídico.  Finalmente,  pugna  pela
improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 48/52).
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Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  magistrado  de
primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido  autoral  (fls.  82/85),  cuja  ementa
transcrevo: 

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  ESCALONAMENTO
VERTICAL.  LEI  TACITAMENTE  REVOGADO.
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME
JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Com o advento da Lei nº 8.562/2008, houve disposição
diferente  referente  à  remuneração  dos  integrantes  da
Polícia  Militar  do  Estado,  estabelecendo  valores
correspondentes ao soldo e à gratificação de habilitação
dos policiais militares”.

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  90/98),
alegando que a Lei nº 7.059/2002 encontra-se em vigência e estabelece que o valor
do soldo do policial militar deve ser calculado com base no soldo do coronel de
forma  escalonada.  Destaca  que  não  houve  a  revogação  expressa  ou  mesmo  a
criação de novo diploma legal sobre a matéria, de sorte que a Lei nº 7.059/2002
encontra-se em pleno vigor e não foi revogada pela Lei nº 8.562/2008.

Finalmente,  discorre  sobre  o princípio  da  legalidade  e  roga  pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Ente  Estatal  (fls.  102/115),
aduzindo,  prefacialmente,  a  prescrição  quinquenal.  Meritoriamente,  enfatiza  a
revogação tácita da Lei nº 7.059/2002 pela Lei nº 8.562/2008, tendo sido fixados
em valores absolutos e nominais o soldo e a gratificação de habilitação militar

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  128/129),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois,
observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios
de  impugnação  de  decisão  judicial,  bem  como  da  condenação  em  honorários
sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados  Administrativos  nº  3  e  7  do
Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo com
os termos dispostos no Código de Processo Civil  de 2015, conheço do Recurso
Apelatório, passando a apreciar os seus argumentos. 

- Da Prejudicial de Mérito
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De início,  no  que  se  refere  à  alegação do ente  público  quanto à
incidência da prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que foi negado o
próprio  direito  da  parte  autora,  verifica-se  de  forma  clara  sua  manifestação
improcedência.

Isso  porque  se  está  diante  de  uma  pretensão  de  revisão  de
remuneração,  cujo  pagamento  se  dá  mensalmente,  configurando,  de  forma
inegável, uma relação de trato sucessivo.

Assim, plenamente aplicável o teor do Enunciado nº 85 da Súmula
do Superior Tribunal  de Justiça,  dispondo 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 quinquênio anterior à propositura da ação”.

Em idêntica situação, confira-se o aresto desta Corte de Justiça:

“PREJUDICIAL DE MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  FAZENDA  PÚBLICA
ESTADUAL  -  PAGAMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  -  TRATO  SUCESSIVO  -
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  -  INOCORRÊNCIA  -
REJEIÇÃO.  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’.  APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME  NECESSÁRIO  -  MÉRITO  -
‘CONGELAMENTO’ DO VALOR PAGO A TÍTULO DE
ADICIONAL POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (ANUÊNIO)
DE  MILITAR  DESDE  A  EDIÇÃO  DE  LEI  QUE  SÓ
TRATOU DE SERVIDORES CIVIS - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, QUE
SÓ FOI EDITADA POSTERIORMENTE - 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 INTERREGNO - REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA PARA FIXAR A DETERMINAÇÃO DE
ATUALIZAÇÃO  E  QUE  A  DATA  DA  ENTRADA  EM
VIGOR  DA MP 185  TEM-SE  POR  MARCO  PARA  O
CONGELAMENTO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO DA
ORIENTAÇÃO DISPOSTA NA SÚMULA 51 DO TJPB -
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  -  INCIDÊNCIA
DO ART. 557, CAPUT E §1º-A, CPC/193, E DA SÚMULA
253  DO  STJ  -  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO
RECURSO  VOLUNTÁRIO  E  PROVIMENTO  PARCIAL
DO SEGUNDO APELO E DA REMESSA. Na esteira de
precedentes  desta  Corte,  os  adicionais  recebidos  pelos
militares  não  poderiam  ter  sido  'congelados'
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(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 de  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  185/2012  –  com  a  quitação  da
diferença entre a importância correta e o que foi pago a
menor  nesse  interregno,  excluídas  as  verbas  atingidas
pela prescrição quinquenal.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01105653420128152001, -  Não possui -,  Relator DESA.
MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 30-08-2017) 

Isto posto, REJEITO a prejudicial de mérito arguida pelo Estado da
Paraíba.

- Do Mérito

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste a
perquirir o direito da parte recorrente à atualização da sua remuneração (soldo e
gratificação  de  habilitação)  e  ao  pagamento  do  retroativo  com  base  na  Lei  nº
7.059/2002,  a  qual  estabeleceu  o  escalonamento  vertical  dos  demais  postos  e
graduações de acordo com o soldo recebido pelo coronel. 

Como é cediço, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
no  art.  2º,  §1º,  estabelece  que:  “A  lei  posterior  revoga  a  anterior  quando
expressamente a declare,  quando seja com ela incompatível  ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

A revogação é a cessação definitiva da vigência de uma lei em razão
de uma nova lei. Por sua vez, a revogação pode ser tácita e ocorre quando a nova
lei é incompatível com a lei anterior, contrariando-a de forma absoluta. Registre-se
que a revogação tácita não se presume, devendo, portanto, ser demonstrada essa
incompatibilidade.

Para  uma  melhor  compreensão  da  temática  que  ora  se  examina,
mister  se  faz  uma exposição  ordenada das  sucessivas  legislações  estaduais  que
dispuseram sobre a remuneração dos policiais militares.

A Lei  nº 7.059/2002 estabeleceu a remuneração dos  militares em
escalonamento vertical, passando a prever que o soldo do posto do coronel seria
utilizado como parâmetro para as graduações dos demais.

Contudo,  posteriormente,  a  Lei  nº  8.562/2008  passou  a  estipular
valores fixos para a categoria dos militares, sem vincular o valor do soldo e da
gratificação de habilitação de uma determinada graduação a outra, ou seja, houve a
modificação do pagamento das citadas vantagens, ficando, portanto, demonstrada
uma  incompatibilidade  entre  os  dois  disciplinamentos  e,  consequentemente,  a
revogação tácita da Lei anterior (Lei nº 7.059/2002).
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Sobre a revogação tácita, vejamos o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL.  POLICIAL  MILITAR  DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SÚMULA
280/STJ. INAPLICABILIDADE. SUCESSÃO DE LEIS NO
TEMPO.  PRINCÍPIO  DA  ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE.  REFORMA.  SOLDO
CALCULADO  COM  BASE  NO  SOLDO  DO  GRAU
HIERÁRQUICO OCUPADO ENQUANTO NO SERVIÇO
ATIVO. ART. 50, II, E § 1º, I, II, E III, DA LEI 7.289/84.
INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 20, § 4º, DA LEI
10.486/02.  REVOGAÇÃO  TÁCITA.  ART.  2º,  §  1º,  DA
LICC.  RECURSO  CONHECIDO E  IMPROVIDO.  1.  É
cabível  o  recurso  especial  no  qual  se  discute
interpretação de lei federal referente aos vencimentos ou
ao regime jurídico dos integrantes da polícia civil, polícia
militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
Precedente da Quinta Turma. 2.  Há revogação tácita da
lei  na  hipótese  em  que  a  matéria  for  regulada
inteiramente  pela  nova  legislação,  com  aquela
incompatível. Inteligência do art. 2º, § 1º, da LICC. 3. O
art.  20,  §  4º,  da  Lei  10.486/02,  ao  disciplinar  a
transferência dos Policiais Militares do Distrito Federal e
dos Territórios para a reserva remunerada, tacitamente
revogou o art. 50, II, e § 1º, I, II, e III, da Lei 7.289/84,
que assegurava aos militares com mais de 30 (trinta) anos
de serviço o recebimento do soldo equivalente ao do nível
hierárquico superior àquele ocupado na ativa. 4. Recurso
especial conhecido e improvido.” (STJ/REsp 1060668/DF,
Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA
TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 03/05/2010). (grifo
nosso).

Esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a matéria tratada nos
autos, senão vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  MILITAR.  REMUNERAÇÃO
ADIMPLIDA A MENOR. PAGAMENTO DO SOLDO DE
FORMA VERTICAL E ESCALONADA PREVISTA NA LEI
Nº  7.059/2002.  TEMA  REGULADO  DIVERSAMENTE
PELA  LEI  N°  8.562/2008.  REVOGAÇÃO  TÁCITA.
CONFIGURAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DA  LESÃO.
DESPROVIMENTO.  O  contexto  das  Leis  Estaduais  n°
7.059/2002 e 8.562/2008 denotam que esta tratou do tema
pertinente à remuneração dos militares de forma diversa e
incompatível  em  relação  àquela,  configurando,  via  de
consequência,  a  revogação  tácita  da  legislação  mais

Apelação Cível nº 0005799-75.2015.815.2001. 6



antiga. Inocorrente a caracterização da lesão alegada na
petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou  improcedentes  os  pedidos,  por  estar  a
remuneração  questionada  compatível  com  a  legislação
que  regula  o  adimplemento  do  soldo  dos  militares.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016430320158150251, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES , j. em 13-06-2017).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA.  POLICIAL  MILITAR
DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  REMUNERAÇÃO  EM
ESCALONAMENTO VERTICAL COM ARRIMO NA LEI
Nº  7.059/2002.  DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO PELA
LEI  Nº  8.562/08.  ALTERAÇÃO  NA  FORMA  DE
PAGAMENTO DO SOLDO E DA GRATIFICAÇÃO DE
HABILITAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. - Nos moldes do §1º, do art. 2º, da
Lei  de  Introdução  às  Normas  do  Direito  Brasileiro,  a
legislação  posterior  revoga  a  anterior,  quando  for
incompatível com esta. - Restando demonstrado nos autos
que  a  Lei  nº  7.059/02  é  incompatível  com  a  Lei  nº
8.562/08,  no  tocante  à  remuneração  dos  policiais
militares  do  Estado  da  Paraíba,  deve  ser  aplicada  a
legislação  posterior  à  hipótese  vertente,  em  razão  do
critério  temporal  das  normas,  devendo  ser  mantida  a
decisão  recorrida,  em  todos  os  seus  termos,  e,  por
conseguinte, negar provimento ao recurso interposto pela
parte inconformada.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00603395420148152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 06-06-
2017).

“PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Apelação
Cível - Ação de Cobrança c/c obrigação de fazer - Militar
-  Pretensão  de  atualização  do soldo e  Gratificação de
Habilitação - Escalonamento vertical previsto na Lei nº
7.059/2002 - Impossibilidade - Edição de norma posterior
que trata da mesma matéria - Lei nº 8.562/08 - Alteração
da  forma  de  pagamento  do  soldo  e  gratificação  de
habilitação militar  -  Incompatibilidade com regramento
anterior  -  Revogação  tácita  -  Recurso  desprovido.  -
Mesmo não tendo sido expressamente revogada a Lei nº
7.059/02  que  regulamentou  escalonamento  vertical  da
remuneração dos  Militares,  a  superveniência  da  Lei  nº
8.562/C,  estabelecendo  nova  regra  de  remuneração  do
soldo do servidor público militar, derroga tacitamente o
dispositivo anterior. - Nos termos do art. 2º, § 1º, da LICC
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"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".” (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00030052820158152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA
RAMOS , j. em 12-12-2016). 

Neste  contexto,  não  há  que  se  falar  em  ilegalidade  ou
inconstitucionalidade do pagamento do soldo e da gratificação de habilitação em
valor nominal e com base na Lei nova, uma vez inexistir direito adquirido a regime
jurídico, desde que observado o princípio da irredutibilidade salarial. 

Assim já se pronunciou a mais alta Corte de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
LEI 8.270/1991.  MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
CONCESSÃO  DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  À
MANUTENÇÃO  DA  FORMA  DE  CÁLCULO  DA
REMUNERAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À  GARANTIA  DE
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Consoante a firme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não têm
direito  adquirido  a regime jurídico,  isto  é,  à  forma de
composição  da  sua  remuneração.  2.  Não  se  constata
ofensa  à  garantia  da  irredutibilidade  de  vencimentos
quando  preservado  o  valor  nominal  do  total  da
remuneração  do  servidor.  3.  Agravo  Regimental
desprovido.” (RE 420769 AgR, Relator(a):  Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma,  julgado em 31/08/2010,  DJe-
194 DIVULG 14-10-2010 PUBLIC 15-10-2010 EMENT
VOL-02419-02 PP-00395).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO ESTADUAL.  ALTERA-
ÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL. PRE-
SERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA. AO PRIN-
CÍPIO  DA IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.
INOCORRÊNCIA.  1. Não há direito adquirido a regime
jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo, a
supressão de gratificações ou outras parcelas remunera-
tórias, desde que 'preservado o valor nominal da remune-
ração. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabi-
lidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provi-
mento.” (STF, RE '593711 AgR, Relator(a): Min. EROS
GRAU, 2a Turma, julgado em 17/03/2009).
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Com  base  na  argumentação  acima  alinhavada,  entendo  que  o
magistrado  de  primeiro  grau  decidiu  acertadamente  ao  reconhecer  a  revogação
tácita da Lei nº 7.059/2002 e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.

Insta  salientar  que  a  sentença  ora  apelada  foi  omissa  quanto  à
fixação do percentual dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo réu.

Diante disso, cabe a esta Corte Julgadora suprir tal  omissão, haja
vista tratar-se de consectário lógico da sucumbência, afigurando-se como matéria
de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
até mesmo de ofício.

De acordo com a doutrina: 

“(...) se o juiz ou tribunal deixou de cumprir o seu dever
processual, omitindo-se quanto ao provimento a respeito
da verba advocatícia, qualquer que tenha sido a ação, e
ainda cabe recurso, tal omissão pode ser o fundamento
recursal  ou  um  dos  fundamentos  recursais.  Se  o
interessado deixar de recorrer e a sentença passada em
julgado, nada mais pode fazer o vencedor. A condenação
não é ex lege; é ato que a lei ordena seja praticado pelo
juiz.” (in CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios,
RT, 3ª ed., p.108) 

Assim,  omissa  a  decisão  a  quo  no  que  tange  à  condenação  em
honorários advocatícios, é permitido ao Tribunal conhecer de matéria não decidida
na instância inferior, consistente na fixação, ou não, da verba honorária, uma vez
que a imposição desta natureza é obrigatória. 

Do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.CONSECTÁRIO
LÓGICO  DA  SUCUMBÊNCIA.  MODIFICAÇÃO  DO
VALOR  DOS  HONORÁRIOS  PELA  INSTÂNCIA  DE
ORIGEM.  POSSIBILIDADE.  'QUANTUM'  RAZOÁVEL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1.A fixação dos  honorários  advocatícios  é  matéria  que
deve  ser  conhecida  de  ofício,  porquanto  é  consectário
lógico da sucumbência.

2.A  modificação  do  'quantum'  fixado  a  título  de
honorários  advocatícios  só  é  feita  em sede  de  recurso
especial quando seja irrisório ou exagerado.4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(STJ,  AgRg  no  REsp   1189999  RS  2010/0067923-5,
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  T3  -
TERCEIRA TURMA, DJe 24/08/2012)
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“PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
JUDICIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MATÉRIA DE OFÍCIO.

1.  Cabem  honorários  advocatícios  nas  execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública,
independente da oposição de embargos à execução, não
se aplicando, nesses casos, a vedação contida no art. 1º-D
da Lei n. 9.494/97.

2.  Como consectário lógico  da  sucumbência,  a  fixação
dos  honorários  advocatícios  é  matéria  que  deve  ser
conhecida de ofício. 3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 591279 PR 2003/0171823-3, T2 - SEGUNDA
TURMA, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
17.04.2007, p. 287)

Assim,  nos  termos  do  Enunciado  da  súmula  nº  256  do  STF,  a
condenação em honorários é de imposição obrigatória, razão pela qual sua fixação,
em segundo grau,  quando omissa a sentença,  é obrigatória,  ainda  que não haja
pedido expresso.

Assim, merece reparo a sentença, de ofício, para fixar os honorários
de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no
art. 85, §2º, do CPC, que deverá, ainda, ser majorada em virtude do desprovimento
do presente apelo, em observância ao disposto no §11 do mesmo artigo.

Por tudo o que foi exposto, REJEITO A QUESTÃO PREFACIAL
e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO RECURSO  APELATÓRIO.
Outrossim, arbitro, de ofício, a verba honorária em favor do patrono do réu, no
percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por via de consequência, majoro a verba honorária de 10% para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

É COMO VOTO.

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo Des,
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado - Relator
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