
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº  0065922-20.2014.815.2001 — 6ª Vara da Fazenda Pública da
Capital.
RELATOR :  João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Luiz Filipe de Araújo
Ribeiro
AGRAVADO :  Allaim Inácio da Silva
ADVOGADO : Alexandre Gustavo Cezar Neves (OAB/PB 14.640)

AGRAVO  INTERNO —  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
REMUNERAÇÃO  —  POLICIAL  MILITAR  —
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE — PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO  AFASTADA  —  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO  —  MÉRITO  — IMPOSSIBILIDADE  DE
CONGELAMENTO  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —
MANUTENÇÃO —  PRECEDENTES — DESPROVIMENTO.

— “(…) Cuidando-se de atualização e recebimento de gratificação
de insalubridade,  supostamente  devidos  pelo  ente  público,  vencido
mês  a  mês,  portanto,  de  trato  sucessivo,  não  há  que  se  falar  em
prescrição. Esta corte de justiça entendia que a Lei complementar nº
50 de 2003 não se aplicava aos 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. Contudo, com a vigência da Lei estadual nº 9.703/
2012,  as  disposições  do  art.  2º  da  LC  nº  50/2003  foram
expressamente  estendidas  aos  militares,  passando  a  permitir  o
congelamento  do  referido  adicional  após  a  vigência  da  norma
supracitada. (...)”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  agravo  interno  (fls.  86/94)  interposto  pelo  Estado  da
Paraíba contra a decisão de fls. 78/83, que negou provimento ao apelo e à remessa necessária,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o (s)
Promovido (s)  ao pagamento da diferença  resultante  do recebimento  a  menor referente a
gratificação de insalubridade incidente sobre o soldo percebido pelo autor, no período não
prescrito, devidamente atualizado e com juros de mora.

O  agravante  levantou  a  prejudicial  de  prescrição,  aduzindo  pela
aplicação  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  pugnando  pelo  provimento  do  recurso  para
reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedente a demanda. 

É o relatório. 

VOTO

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Para melhor elucidação do caso, importante ressaltar que, de acordo
com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas existentes contra a Fazenda Pública, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, senão vejamos: 

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originaram. 

Na hipótese, contudo, o direito tutelado reproduz, de forma periódica,
a obrigação da parte, configurando, portanto, as conhecidas “obrigações de trato sucessivo”,
as quais se renovam de tempo em tempo, recomeçando novo prazo a cada obrigação seguinte. 

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Dispõe o art. 2° da Lei Complementar nº 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.

A partir de uma análise do supracitado dispositivo, percebe-se que o
caput do art. 2º congela os adicionais e gratificações percebidos pelos servidores civis, já que
determinou que o seu valor absoluto fica mantido.

Vale  lembrar,  contudo,  que  a  Lei  Complementar  nº  50/2003  é
destinada ao servidor público da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, não
alcançando os servidores militares, que são regidos por norma especial. 
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No caso em tela,  o art.12 da Lei Estadual nº 5.701/93 diferencia o
servidor civil do militar, não os colocando na mesma categoria. Vejamos:

“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 completar 2 (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”.

Outro, aliás, não é o entendimento que se extrai do art.1º da LC nº
50/03:

“Art.1º. O menor vencimento dos servidores públicos efetivos e dos estáveis
por  força  do  disposto  no  art.19  do  ADCT,  da  Administração  Direta  e
Indireta  do  Poder  Executivo  Estadual  e  o  menor  soldo  dos  servidores
militares será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).”

No artigo 2º da LC nº 50/03 não há nenhuma referência aos militares,
sendo assim, não se pode aplicar à mencionada categoria as regras contidas nesse dispositivo,
logo, não há que se falar em qualquer tipo de congelamento do adicional de insalubridade dos
militares a partir de 2003.

Portanto, com base nas normas acima transcritas, pode-se notar que,
sendo os  policiais  militares  servidores  de  regime especial,  com estatuto  próprio,  não  são
abrangidos  pelas  normas  direcionadas  aos  servidores  públicos  civis,  devendo,  pois,  ser
concedida a atualização pleiteada, nos termos dos arts. 12 e 14 da Lei 5.701/93.

Neste sentido, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REMESSA NECESSÁRIA.  Ação  de  cobrança.
Militar.  Gratificação  de insalubridade.  Congelamento.  Prejudicial.
Prescrição do fundo de direito. Obrigação de trato sucessivo. Renovação
periódica do dano. Rejeição. Mérito. Pleito de pagamento em percentual
equivalente  a  20% do  soldo.  Aplicação  do  art.  4º  da  Lei  nº  6.507/97.
Sentença  de  procedência.  Inaplicabilidade  das  disposições  da  Lei
complementar nº 50 de 2003 aos militares. Possibilidade de congelamento
da verba após a edição da Lei estadual nº 9.703/2012. Juros moratórios e
correção monetária conforme jurisprudência dominante do STJ. Provimento
parcial  à  remessa  necessária  e  ao  apelo.  Cuidando-se  de  atualização e
recebimento de gratificação de insalubridade, supostamente devidos pelo
ente público, vencido mês a mês, portanto, de trato sucessivo, não há que
se  falar  em  prescrição.  Esta  corte  de  justiça  entendia  que  a  Lei
complementar nº 50 de 2003 não se aplicava aos 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. Contudo, com a vigência da Lei estadual nº 9.703/
2012,  as disposições do art.  2º  da LC nº  50/2003 foram expressamente
estendidas aos militares, passando a permitir o congelamento do referido
adicional  após  a  vigência  da  norma  supracitada.  Por  ocasião  do
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julgamento do RESP 1.270.439/pr, sob o rito do art. 543-c do CPC, o STJ
firmou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública
de natureza não tributária os juros moratórios devem ser calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de  poupança,  nos  termos da regra  do  art.  1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,  com
redação da Lei nº 11.960/09, enquanto que a correção monetária deve ser
calculada  segundo  a  variação  do  ipca,  em  face  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  por  arrastamento  do  art.  5º  da  Lei  n.
11.960/2009, quando do julgamento das adis n. 4.357-df e 4.425- df. (TJPB;
Ap-RN 0112994-71.2012.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível;
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 14/05/2015; Pág. 21 )

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição
limitada,  convocado para substituir  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides), o
Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor 
de Justiça convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

   João Batista Barbosa
                   Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO Nº 0065922-20.2014.815.2001 — 6ª Vara da Fazenda Pública da
Capital.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
       Relator – Juiz convocado
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