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EMENTA:  REVISÃO  DE  PROVENTOS.  MILITAR  INATIVO.
CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E  DO
ADICIONAL DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º  DA LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.  50/2003  AOS  MILITARES  ANTES  DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N. 9.703/2012.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
E  APELAÇÃO  ADESIVA  DO  AUTOR.  ARGUIÇÃO,  NO  RECURSO
ADESIVO, DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À PARCELA DO PEDIDO
REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DA VANTAGEM DO ART. 34, PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA  LEI  ESTADUAL  N.  5.701/1993.  VÍCIO  CONSTATADO.
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  ANULAÇÃO.  APELAÇÃO  ADESIVA
PROVIDA.  APELAÇÃO  DA  RÉ  PREJUDICADA.  CAUSA  MADURA.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3º, II,
DO  CPC.  DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  PARA
COMPROVAR  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE
CONTRÁRIO  À  POSTULAÇÃO  DO  SEGURADO.  APRESENTAÇÃO  DE
RESISTÊNCIA  MERITÓRIA  NA  CONTESTAÇÃO.  INTERESSE
CONFIGURADO. EXCEÇÕES FIRMADAS PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE  N.  631.240/MG.  MÉRITO.  ILEGALIDADE  DO  CONGELAMENTO  DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
MEDIDA PROVISÓRIA N.  185/2012,  CONVERTIDA NA LEI  N.  9.703/2012.
RACIOCÍNIO  FIRMADO  EM  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  MESMO  ENTENDIMENTO  AO
ADICIONAL DE INATIVIDADE. BENESSE PRECEITUADA PELO ART. 34 DA
LEI  N.  5.701/1993.  NATUREZA  JURÍDICA  DISTINTA.  SIMPLES
MAJORAÇÃO  DO  SOLDO  EM  SI  CONSIDERADO.  QUANTIA  NÃO
ENQUADRÁVEL  NOS  CONCEITOS  DE  ADICIONAL  NEM  DE
GRATIFICAÇÃO.  CONGELAMENTO  INDEVIDO  INDEPENDENTEMENTE
DO PERÍODO CONSIDERADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1. O tribunal deve decidir desde logo o mérito, se o processo estiver em condições
de imediato julgamento,  quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente  com os  limites  do pedido ou da  causa de pedir.  Inteligência  do art.
1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

2. Embora a concessão e a revisão judiciais de benefícios previdenciários, em regra,
dependam  de  provocação  administrativa  prévia  do  interessado,  o  STF,  no
julgamento do RE n. 631.240/MG, assentou que a exigência “não deve prevalecer



quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado” e que, uma vez apresentada contestação meritória, “está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”. 

3.  O  Pleno  deste  Tribunal  de  Justiça,  em  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência,  firmou o entendimento  de  que  o  congelamento  do  adicional  por
tempo de serviço dos Militares do Estado da Paraíba somente passou a ser legal a
partir  da  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  185/2012,  posteriormente
convertida na Lei Estadual n. 9.703/2012.
 
4. Raciocínio aplicável, também, ao adicional de inatividade, consoante a máxima
ubi eadem ratio ibi idem ius (havendo a mesma razão, aplica-se o mesmo direito).

5. A benesse prevista no art. 34 da Lei Estadual n. 5.701/1993 tem natureza jurídica
de elevação quantitativa do soldo propriamente dito, semelhante à majoração do
vencimento  básico  do  servidor  civil  decorrente  da  progressão  funcional,  não  se
tratando de adicional nem de gratificação.

6. A Lei Complementar Estadual n. 50/2003 e a Medida Provisória n. 185/2012,
convertida na Lei Estadual n. 9.703/2012, ao tratarem do congelamento de verbas
remuneratórias, referiram-se, tão somente, a “adicionais” e “gratificações”, razão
pela qual a majoração do soldo prevista pelo art. 34 da Lei n. 5.701/1993, que não
se amolda a qualquer dos dois conceitos, nunca poderia ter sido congelada, seja qual
for o período considerado.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações n. 0015204-53.2013.815.2001, na Ação de Revisão de Proventos em que
figuram como Apelante a PBPREV – Paraíba Previdência e como Apelado José
Martins Filho.

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 da Apelação Adesiva
e  dar-lhe  provimento  para  anular  a  Sentença,  declarando  prejudicada  a
Apelação  da  Ré,  e,  com  fundamento  no  art.  1.013,  §  3º,  II,  do  Código  de
Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido.

VOTO.

A PBPREV – Paraíba Previdência interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos
autos da Ação de Revisão de Proventos em face dela ajuizada por  José Martins
Filho,  f.  59/62,  que,  rejeitando  a  prejudicial  de  mérito  de  prescrição,  julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar o descongelamento dos anuênios
e do adicional de inatividade, nos proventos do Autor, até a entrada em vigor da Lei
Estadual n. 9.703/2012, e o pagamento das diferenças resultantes do pagamento a
menor pelo período não prescrito, com correção monetária e juros de mora na forma
do art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, ao fundamento de que o art. 2º da Lei
Complementar Estadual n. 50/2003 só se tornou aplicável à situação jurídica dos
militares com a superveniência daquela primeira lei estadual.

Em suas  Razões,  f.  63/69,  sustentou que os  militares  se  enquadram no



gênero servidores públicos, embora não se confundam com os servidores públicos
civis, pelo que estão também abrangidos pelas medidas aplicadas por meio da Lei
Complementar Estadual n. 50/2003, e que o congelamento dos valores auferidos
pelo agente público a título de vantagem pessoal não configura irredutibilidade de
vencimentos, pelo que requereu o desprovimento da Apelação.

Contrarrazoando, f.  77/79, o Autor argumentou que a Apelação está em
confronto com o entendimento deste Tribunal de Justiça, sumulado no Enunciado
de n. 51, segundo a qual o pagamento do adicional por tempo de serviço em seu
valor nominal, aos servidores militares, é válido tão somente a partir da edição da
Medida Provisória Estadual n. 185/2012, convertida na Lei Estadual n. 9.703/2012,
razão pela qual requereu seu desprovimento.

O Autor  interpôs,  ainda,  Apelação Adesiva,  f.  72/76,  defendendo que a
ampliação do congelamento para os servidores militares, implementada pela Lei n.
9.703/2012,  alcançou apenas o adicional  por tempo de serviço e  não as demais
vantagens e gratificações.

Alegou  que,  além  de  a  Sentença  haver  sido  omissa  quanto  ao
descongelamento da vantagem do parágrafo único, do art. 34, da Lei Estadual n.
5.701/1993, o Juízo concluiu que a Lei n. 9.703/2012, ao ampliar a aplicação do art.
2º da Lei Complementar n. 50/2003, abrangeu, também, o adicional de inatividade.

Argumentou,  por  fim,  que,  mesmo  no  que  se  refere  aos  anuênios,  o
congelamento deve se referir ao percentual devido na data da entrada em vigor da
Lei Estadual n. 9.703/2012 e não ao valor resultante da incidência desse percentual
sobre o soldo de janeiro de 2012.

Requereu, por essas razões, a reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado totalmente procedente.

Contrarrazoando  a  Apelação  Adesiva,  f.  89/94,  a  PBPREV  requereu,
inicialmente, o sobrestamento do feito, ao argumento de que a Súmula n. 51 desta
Corte de Justiça está em rediscussão, e,  no mérito,  reiterou as alegações de sua
Apelação, pugnando pelo desprovimento do Recurso Adesivo.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações.

Na sessão de 23 de março de 2016 da Segunda Seção Especializada Cível,
quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 0001537-18.2015.815.0000, de
relatoria  do  Excelentíssimo  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho suscitou questão de
ordem,  referente  ao  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.  2000728-
62.2013.815.0000,  acolhida  por  unanimidade,  no  sentido  de  encaminhar  à
consideração da Comissão de Jurisprudência a rediscussão da Súmula n. 51 deste
Tribunal de Justiça1, por haver constatado divergência entre as Câmaras e as Seções

1 Súmula 51 – Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor



Especializadas sobre o tema adicional por tempo de serviço de militares (anuênios).

Considerando que o art. 297, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça2 autorizava, quando necessário, o sobrestamento dos feitos que tratavam da
mesma temática  de  súmula  em vias  de revisão,  feitos  como o presente  vinham
sendo sobrestados até que se ultimasse a deliberação do órgão competente.

Referido  artigo,  porém,  teve  sua  redação  modificada  pela  Emenda
Regimental n. 1/20163, não havendo, atualmente, dispositivo semelhante.

Não se trata, por outro lado, de incidência do art. 313, V, a, do Código de
Processo Civil4, porquanto a discussão sobre a revisão de uma súmula não equivale
ao julgamento de outra causa ou à declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Recentemente,  a  Questão  de  Ordem  foi  julgada  e  rejeitada,  com  a
manutenção  da  atual  redação  da  supramencionada  Súmula  n.  515,  tornando
descabida qualquer discussão a respeito da suspensão do feito.

Por  essas  razões,  indefiro  o  requerimento  de  sobrestamento  do
processo, formulado pela PBPREV – Paraíba Previdência nas Contrarrazões
ao Recurso Adeviso, e passo ao julgamento das Apelações.

Trata-se de Ação de Revisão de Proventos ajuizada por José Martins Filho,
Coronel reformado, em face da PBPREV com o pedido de atualização, em seus
proventos,  dos  valores  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  do  adicional  de
inatividade e da vantagem instituída pelo art. 34, parágrafo único, da Lei Estadual n.
5.701/1993,  que  foram  congelados  em  razão  do  disposto  no  art.  2º  da  Lei
Complementar Estadual n. 50/2003.

A Sentença  apreciou o pedido apenas  quanto  aos  dois  adicionais,  nada
dispondo a respeito da vantagem referida, sendo, portanto, citra petita.

Embora  tal  defeito,  que  foi  arguido  na  Apelação  Adesiva,  imponha  a

nominal aos servidores militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória n.º
185, de 25.01.2012, convertida na Lei Ordinária n.º 9.703, de 14.05.2012.

2 Art.  297.  Os  enunciados  da  súmula  prevalecem  e  serão  revistos  na  forma  estabelecida  neste
regimento.  §  1.º.  Qualquer  Desembargador  poderá  propor,  em  novos  feitos,  a  revisão  da
jurisprudência compendiada na súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se necessário.

3 A atual redação dispõe sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes
termos: “Art. 297. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal
depois de aprovada a sua suscitação no órgão julgador: I – pelo juiz ou relator, por ofício; II – pelo
Ministério Público ou pela Defensoria Pública, pelas partes, por petição. Parágrafo único. O ofício
ou a petição serão instruídos com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos
pressupostos para a instauração do incidente”.

4 Art. 313. Suspende-se o processo: […] V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento
de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente; … 

5 Acórdão  disponível  em  <http://tjpb-jurisprudencia-dje.tjpb.jus.br/dje/2017/3/2/6b771f03-74d9-
484e-b231-5da2edd3c9f3.pdf>. Acesso em: 22/3/2018.



anulação do Julgado, o art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil, estabelece
que,  estando o processo em condições  de imediato  julgamento,  deve  o  tribunal
decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Assim sendo, passo ao mérito.

No Recurso Extraordinário n. 631.240/MG6, julgado em 3 de setembro de
2014, sob a sistemática dos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha estabelecido a
regra de que a concessão e a revisão de benefícios previdenciários no âmbito do
Poder Judiciário dependem de prévio requerimento administrativo do interessado,
sob pena de descaracterização do interesse processual, assentou que tal raciocínio
não  prevalece  quando  o  entendimento  da  Administração  Pública  for  notória  e
reiteradamente contrário à postulação do segurado.

O  Pretório  Excelso,  na  mesma  ocasião,  assentou,  também,  que  a
contestação judicial do pedido pela entidade gestora do regime previdenciário já

6 RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  E  INTERESSE  EM  AGIR.  1.  A instituição  de  condições  para  o  regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar
a  presença  de  interesse  em agir,  é  preciso  haver  necessidade  de  ir  a  juízo.  2.  A concessão  de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde
com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário
à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma
vez que,  nesses  casos,  a  conduta  do INSS já configura  o não acolhimento  ao menos tácito  da
pretensão.  5.  Tendo  em  vista  a  prolongada  oscilação  jurisprudencial  na  matéria,  inclusive  no
Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir  expostos.  6.  Quanto às  ações ajuizadas até  a  conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses
em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à  pretensão;  (iii)  as  demais  ações que  não se  enquadrem nos itens  (i)  e  (ii)  ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado
devido  a  razões  imputáveis  ao  próprio  requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i),
(ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início
da  ação  como  data  de  entrada  do  requerimento,  para  todos  os  efeitos  legais.  9.  Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora
rural  informal  –  a  dar  entrada  no  pedido  administrativo  em  30  dias,  sob  pena  de  extinção.
Comprovada a postulação administrativa,  o INSS será intimado para que,  em 90 dias,  colha as
provas  necessárias  e  profira  decisão  administrativa,  considerando  como  data  de  entrada  do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao
juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014).



evidencia sua resistência e, com isso, o interesse processual queda-se configurado
independentemente da formalidade prévia.

No  caso,  embora  não  tenha  sido  colacionada  cópia  de  requerimento
administrativo prévio, as duas situações destoantes da regra estão presentes: (1) a
oposição da PBPREV à tese do Autor é pública, notória e existente desde o ano de
2003, fato amplamente conhecido pelos operadores do direito em exercício neste
Estado em virtude  de  sua  constante  reiteração no primeiro  e  segundo graus  de
jurisdição ao longo dos anos; e (2) na Contestação, a Ré apresentou argumentos
meritórios contrários ao pedido, exsurgindo dessa resistência o interesse processual.

Feito o indispensável esclarecimento, passo à análise dos pedidos.

O  Pleno  deste  Tribunal  de  Justiça,  em  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência,  firmou  o  entendimento  de  que  as  Leis  Complementares  de  n.
50/2003 e 58/2003 não se aplicam aos militares e que, portanto, o congelamento do
seu adicional por tempo de serviço somente passou a ser legal a partir da data da
publicação da Medida Provisória  Estadual  n.  185/2012 (27 de janeiro de 2012),
posteriormente convertida na Lei Estadual n. 9.703/2012.

Embora  o  pronunciamento  tenha  feito  referência  expressa  apenas  ao
adicional por tempo de serviço, o raciocínio é aplicável, também, ao adicional de
inatividade, consoante a máxima ubi eadem ratio ibi idem ius (havendo a mesma
razão, aplica-se o mesmo direito).

O adicional por tempo de serviço foi regulamentado pela Lei n. 5.701/1993
nos seguintes termos:

Art. 12. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de um por cento por ano
de serviço público, inclusive o prestado como servidor civil, incidindo sobre o soldo
do posto ou graduação, a partir da data em que o servidor militar estadual completar
02 (dois) anos de efetivo serviço.

Parágrafo único. O servidor militar estadual, quer na ativa, quer na inatividade, fará
jus ao adicional de que trata  este  artigo a partir  do mês em que completar  cada
anuênio, computados até a data de sua passagem à inatividade.

O documento de f. 22 indica que o Autor passou para a inatividade com
vinte e nove anos, dois meses e vinte dias de exercício de suas funções, pelo que faz
jus ao percentual de 29% do soldo vigente em 27 de janeiro de 2012 a título de
adicional por tempo de serviço.

Quanto ao adicional de inatividade, também objeto do pedido, preceitua a
Lei Estadual n. 5.701/1993:

Art.  14.  O  adicional  de  inatividade  é  devido  em  função  do  tempo  de  serviço,
computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos
seguintes índices:

I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de
serviço.

II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta)
anos de serviço.



Considerando que o Autor, como visto, contava com vinte e nove anos de
serviço à época de sua passagem para a inatividade, deve receber, a esse título, dois
décimos (ou 20%) do soldo vigente em 27 de janeiro de 2012.

O documento de f. 27 comprova que o Autor, em 27 de janeiro de 2012,
percebia R$ 4.249,65 a título de soldo.

Deve receber, portanto, R$ 1.232,39 (29%) a título de adicional por tempo
de serviço e R$ 849,93 (20%) a título de adicional de inatividade.

Esclareço, por fim, que, embora a tese da Petição Inicial tenha correspondido
ao  que  ora  se  afirmou  a  respeito  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  o  Autor
sustentou  não  ter  havido  congelamento  válido  do  adicional  de  inatividade
independentemente do período considerado, fato que importa na procedência parcial
(e não total) do pedido.

A terceira e última rubrica objeto do pedido é aquela regulamentada pelo art.
34, parágrafo único, da Lei Estadual n. 5.701/1993, assim redigido:

Art. 34. O servidor militar estadual que contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço, ao
ser transferido para a inatividade, terá o cálculo de sua remuneração referente ao
soldo do posto ou graduação imediatamente superior a que possuía no serviço ativo.

Parágrafo único. O Coronel PM, nas condições deste artigo, terá o cálculo da sua
remuneração referido ao soldo de seu próprio posto, acrescido de 0,2 (dois décimos).

O artigo trata de uma elevação do soldo em si considerado, à semelhança do
que  ocorre  com  a  majoração  do  vencimento  básico  decorrente  da  progressão
funcional do servidor público civil.

Essa  conclusão  decorre  das  expressões  legais  “remuneração  referente  ao
soldo” e “remuneração referido ao soldo de seu próprio posto” (sic), constantes do
caput e do parágrafo único, respectivamente.

Portanto, o dispositivo legal não trata da concessão de uma verba autônoma
apartada do soldo, mas de uma elevação quantitativa do próprio soldo.

Esse raciocínio é corroborado pela posição topográfica do art. 34, que foi
alocado fora  dos  capítulos  da  Lei  n.  5.701/1993 que  tratam dos  adicionais  (por
tempo de serviço, de representação, de férias e de inatividade), das gratificações (de
compensação  orgânica,  de  habilitação  policial  militar,  de  magistério,  de  natal  e
“outras gratificações”), dos auxílios (auxílio-saúde, auxílio-família, auxílio-funeral e
auxílio-invalidez),  das  indenizações  (diárias,  ajuda  de  custo  e  transporte)  e  das
“outras  vantagens”  (alimentação,  fardamento,  incorporação  de  gratificação,
assistência à saúde e “conversão em pecúnia”).

Essa elevação do soldo vem sendo assinalada no contracheque do servidor
militar em rubrica individualizada, mas isso não repercute na configuração de sua
natureza jurídica, que deve ser investigada a partir da redação da lei de regência e
não da rotina administrativa adotada pela PBPREV.

A separação, portanto, é meramente contábil, destinando-se ao exercício de
um maior controle dos valores pagos pela Administração Pública, sem repercussão



na natureza jurídica desse aumento.

Considerando que não se trata nem de adicional nem de gratificação, a Lei
Complementar n. 50/2003 e a Medida Provisória n. 185/2012, convertida na Lei n.
9.703/2012, são totalmente desinfluentes quanto à sua forma de cálculo.

A Lei Complementar n. 50/2003, ao tratar do congelamento ora discutido,
valeu-se, tão somente, dos termos “adicionais” e “gratificações”, nada dispondo a
respeito  do  vencimento  dos  servidores  civis  ou  do  soldo  dos  militares  (rubrica
análoga ao vencimento básico do funcionalismo civil)7.

A Medida Provisória n. 185/2012, ao se reportar àquela Lei Complementar,
referiu-se,  tão  somente,  à  “forma de  pagamento  do  adicional”  estabelecida  pelo
parágrafo único do seu art. 2º.

Portanto, considerando que nenhum dos diplomas trouxe repercussões para o
soldo (parcela básica da remuneração do servidor militar), a quantia de que trata o
art. 34, parágrafo único, da Lei n. 5.701/1993, nunca poderia ter sido congelada pela
Administração,  que  incorreu  em ilegalidade  ao  dar  interpretação  excessivamente
desbordante do espectro hermenêutico permitido pela redação legal. 

Ante o expendido, o Autor faz jus ao recebimento do soldo atualizado do
posto  de  Coronel  acrescido  de  20%,  sem  subordinação  a  qualquer  tipo  de
congelamento, independentemente do período considerado (vale ressaltar que essa
matéria  específica  não  foi  objeto,  ainda,  de  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência no âmbito deste  Tribunal  de Justiça,  e  não admite  a  aplicação do
raciocínio uniformizado referente ao adicional por tempo de serviço, em decorrência
de sua natureza jurídica distinta).

Posto isso, dou provimento à Apelação Adesiva para anular a Sentença,
declarando prejudicada a Apelação da PBPREV – Paraíba Previdência, e, com
espeque no art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
procedente  o  pedido  para  determinar  à  Autarquia  Previdenciária  que
modifique  o  adicional  por  tempo  de  serviço  e  o  adicional  de  inatividade
percebidos pelo Autor para R$ 1.232,39 e R$ 849,93, respectivamente, valores

7 Lei Complementar n. 50/2003:

Art.  2º.  É  mantido  o  valor  absoluto  dos  adicionais  e  gratificações  percebidos  pelos  servidores
públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no “caput” o adicional por tempo de serviço, cuja forma de
pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003.

MP n. 185/2012, convertida na Lei n. 9.703/2012 sem alteração de redação:

Art. 2. 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.  §  1º.  A Gratificação de Habilitação  dos Servidores
Militares do Estado, a Gratificação de Risco de Vida, a VPNI e o valor pago a título de quinquênios
ou anuênios ficam reajustadas em 3% (três por cento). § 2º. A forma de pagamento do adicional
estabelecida pelo parágrafo único do Art. 2º da Lei Complementar n.º 50/2003 fica preservada para
os servidores públicos civis e militares.



sobre os quais devem incidir todos os reajustes implementados posteriormente
pela  Administração  Pública  na  generalidade  dos  anuênios  e  adicionais  de
inatividade  devidos  aos  demais  Militares  reformados, bem  como  para  que
majore  o  soldo  do  Autor  em  20%  do  soldo  básico  do  posto  de  Coronel
atualmente vigente,  conforme o disposto no art. 34,  parágrafo único,  da Lei
Estadual n. 5.701/1993, extinguindo a quantia assinalada em seu contracheque
como  “vantagem  do  art.  34  da  Lei  n.  5.701/93”  como  parcela  autônoma,
devendo cumprir o Acórdão somente após o trânsito em julgado, condenando-a,
ainda, ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, observada
a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932), com juros
de mora com base na taxa aplicada à caderneta de poupança desde a citação da
Ré e correção monetária desde cada vencimento (último dia de cada mês) pelo
IPCA-E8,  e  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  em  percentual  a  ser
definido quando liquidado o Julgado,  ex vi do disposto no art. 85, § 4º, II, do
CPC9, deixando de distribuir as despesas com o Autor, por haver ele sucumbido

8 PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUBMISSÃO  À  REGRA  PREVISTA  NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F
DA LEI  9.494/97  (COM  REDAÇÃO  DADA PELA LEI  11.960/2009)  ÀS  CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.  CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.  "  TESES  JURÍDICAS  FIXADAS.  1.  Correção  monetária:  o  art.  1º-F  da  Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas  condenações  judiciais  impostas  à  Fazenda  Pública,  independentemente  de  sua  natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices  que,  atualmente,  refletem a correção monetária  ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC  e  o  IPCA-E,  é  legítima  enquanto  tais  índices  sejam  capazes  de  captar  o  fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança,  aplica-se  às
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  excepcionadas  as  condenações  oriundas  de  relação
jurídico-tributária.  3.  Índices  aplicáveis  a  depender  da  natureza  da  condenação.  […]  3.1.1
Condenações  judiciais  referentes  a  servidores  e  empregados  públicos.  As condenações  judiciais
referentes  a  servidores  e  empregados  públicos,  sujeitam-se  aos  seguintes  encargos:  (a)  até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001;  (b)  agosto/2001 a  junho/2009:  juros  de  mora:  0,5% ao  mês;  correção  monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 […] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação  imposta  à  Fazenda  Pública,  cumpre  ressalvar  eventual  coisa  julgada  que  tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. […] (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

9 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. […] § 3º Nas
causas  em  que  a  Fazenda  Pública  for  parte,  a  fixação  dos  honorários  observará  os  critérios
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



em parte mínima do pedido10.

É o voto.

Presidi  o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia  10 de ABRIL de
2018,conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico
Martinho daNóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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: […] II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; … 

10 Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.


