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Tribunal de Justiça
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Remessa Oficial e Apelação Cível – nº. 0010166-89.2015.815.2001
Relator:  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Apelante: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Luiz Felipe
de Araújo Ribeiro.
Apelado: Marcus Marconi Torres de Lima – Adv. Ana Cristina de Oliveira
Vilarim (OAB/PB n. 11.967).

EMENTA: REEXAME  NECESSÁRIO  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE
DIREITO.  INOCORRÊNCIA.  SÚMULA  85
DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
REJEIÇÃO  DA  PREJUDICIAL.  MÉRITO.
POLICIAL  MILITAR.  CONGELAMENTO  DE
GRATIFICAÇÃO  DE  MAGISTÉRIO.  LEI
COMPLEMENTAR N° 50/2003.  AUSÊNCIA
DE REFERÊNCIA EXPRESSA À CATEGORIA
DOS  MILITARES.  ILEGALIDADE  DO
CONGELAMENTO  ATÉ  O  ADVENTO  DA
MEDIDA  PROVISÓRIA  N°  185/2012
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Verificando-se que a pretensão autoral
revela  uma  relação  jurídica  de  trato
sucessivo, não se discutindo o direito à
percepção  ou  não  do  adicional  de
insalubridade ao demandante, mas sim a
forma  de  cálculo  utilizada  pela
Administração  para  concedê-lo,  correta
se  mostra  a  rejeição  da  prejudicial  de
mérito realizada pelo juiz sentenciante.

-  Nos  termos  da  Lei  Estadual  nº
5.701/93,  é  devido  o  pagamento  de
gratificação  de  magistério  aos  militares
ativos e inativos, que forem designados
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para exercerem o magistério nos cursos
da  Corporação,  a  ser  calculado  através
da  aplicação  dos  índices  especificados
nos incisos do art. 21 da retrocitada lei,
observada a atualização dada pela Lei nº
6.568/97,  incidentes  sobre  o  soldo  de
Coronel PM, Símbolo PM-14.

-  A  partir  do  advento  da  Medida
Provisória  nº185/2012,  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.

-  O  congelamento  dos  adicionais
percebidos pelos militares do Estado da
Paraíba, somente passou a ser aplicável a
partir  da data da publicação da Medida
Provisória  nº  185/2012,  posteriormente
convertida na Lei nº 9.703/2012.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  a  prejudicial  e,  no

mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo e à remessa

oficial. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta
pelo Estado da Paraíba contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária
de  Cobrança  movida  por  Marcus  Marconi  Torres  de  Lima,  julgou
procedente o pedido autoral, condenando o promovido à atualização da
gratificação  de  magistério  militar  devida  ao  autor,  ao  pagamento  da
diferença recebida à menor, descrita na inicial, alcançando o quinquênio
anterior  à  data  do  ajuizamento  da  demanda  e,  ainda,  em  honorários
advocatício sobre o valor da condenação.
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Inconformado  com referida  decisão,  o  Estado  da  Paraíba
interpôs  Apelação  Cível  (fls.  63/71)  arguindo  prescrição  do  fundo  do
direito, com termo inicial a data da vigência da norma que modificou a Lei
Complementar  Estadual  n.º  50/2003,  de  30/04/2003,  que  atingiria  o
próprio fundo do direito.

Aduziu que decisão recorrida interpretou equivocadamente a
aplicabilidade do Art. 2º, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual
n.º  50/2003,  no que diz  respeito  ao congelamento das  gratificações  e
anuênios  dos  militares,  visto  que  referida  norma aplica-se  a  todos  os
servidores  públicos  estaduais,  inclusive  aqueles  regidos  por  normas
específicas, como são os militares.

Por  esta  razão,  resta  prejudicada  a  atualização  da
gratificação do magistério por conta dos reajustes sofridos no valor do
soldo  do  Coronel  da  PM,  em razão  do  congelamento  das  gratificações
determinadas pela LC 50/2003, não sendo possível a concessão do pleito
autoral.

Contrarrazões oferecidas (fls.72/84).

Instado  a se  manifestar,  o  Órgão  Ministerial  (fls.  93/97),
pugnou pela rejeição da prejudicial de mérito por prescrição, não tendo
emitido pronunciamento em relação ao mérito da causa, por entender não
ser a hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Prejudicial: Da prescrição do fundo de direito

Não merece prosperar referida alegação, tendo em vista que
se trata de verba paga mês a mês correspondente aos vencimentos do
Apelado,  sendo  a  mesma  de  trato  sucessivo,  não  há  que  se  falar  de
prescrição de fundo do direito, apenas ocorrendo a prescrição de parcelas
que se vencerem nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como
bem delimitado na sentença. 

Nesse  passo,  o  STJ  já  sumulou  tal  entendimento,  senão
veja-se:

SÚMULA 85:  Nas relações jurídicas de trato
sucessivo  em  que  a  fazenda  pública  figure
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como devedora, quando não tiver sido negado
o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge apenas  as  prestações  vencidas  antes
do qüinqüênio anterior a propositura da ação. 

E ainda:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEVIDOS EM
RAZÃO  DE  PROGRESSÃO  FUNCIONAL
PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
35/2002.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA
85/STJ.  ALTERAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO.
INVIABILIDADE.  MATÉRIA  FÁTICA  E  LEI
LOCAL.  SÚMULAS  7/STJ  E  280/STF.  1.  O
Tribunal  de  origem afastou  a  prescrição  do
fundo  de  direito  ao  fundamento  de  que  as
servidoras  fazem  jus  ao  percebimento  das
diferenças devidas pela progressão funcional
prevista  na  Lei  Complementar  Estadual
35/2002. 2. É entendimento do STJ que, nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que
a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora,
quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio
direito reclamado, não ocorre a prescrição do
fundo  de  direito,  mas  somente  das
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio
anterior  à propositura da ação,  nos termos
da Súmula 85/STJ. (…) (STJ – AgRg no AREsp
739.740/MG;  Relator:  Ministro  Olindo
Menezes – Desembargador convocado do TRF
1ª Região; Órgão julgador: Primeira Turma;
Julgado em 10/11/2015; DJe 20/11/2015).

Desse modo, rejeito a prejudicial. 

MÉRITO

A gratificação de magistério militar encontra-se prevista no
art.  21 da Lei  Estadual n.  5.701/93 e, segundo dispõe, ela é paga ao
militar que for designado para exercer o magistério policial militar,  nos
cursos da Corporação, sendo calculada através da aplicação dos índices
especificados nos incisos do respectivo artigo, conforme se vê:

Art.  21  – Os servidores  militares  estaduais,
ativos  e  inativos,  detentores  de  habilitação
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legal  exigida  para  o  exercício  do  magistério
policial militar, designados pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar para tais misteres, nos
cursos da Corporação, farão jus a Gratificação
de  Magistério,  atribuída  por  hora-aula
efetivamente  ministrada,  calculado  mediante
a aplicação de índices incidentes sobre o soldo
de  Coronel  PM,  símbolo  PM-14,  na  forma
seguinte:

I  –  Curso  Superior  de  Polícia:  0,05  (cinco
centésimos);
II  –  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais
0,04 (quatro centésimos);
III  –  Estágios,  Curso  de  Formação,
Especialização e Habilitação de Oficiais: 0,03
(três centésimos);
IV – Estágios,  Cursos de Aperfeiçoamento e
de  Formação  de  Sargentos:  0,02  (dois
centésimos);
V  –  Demais  Cursos  ou  Estágios  da
Corporação: 0,01 (um centésimo).

Extrai-se  do  comando  supra,  de  forma  clara  e  sem  dar
margem  a  interpretações  divergentes,  que  deve  ser  garantido  o
pagamento da gratificação de magistério aos militares ativos e inativos,
designados  para  exercerem  o  magistério  nos  cursos  da  Corporação,
mediante a aplicação de índices incidentes sobre o soldo de Coronel PM,
símbolo PM-14.

Nos  presentes  autos,  o  apelado  comprovou  que  a
gratificação  em questão  não  está  sendo  paga  pelo  ente  estatal  como
determina a legislação de regência, acompanhando os aumentos do soldo
do cargo de Coronel/PM, ocorridos ao longo do tempo.

O  apelante  alegou  que  as  gratificações  percebidas  pelo
Policiais  Militares  estão  congeladas  em  virtude  do  advento  da  LC  n.
50/2003, restando impossível a atualização da gratificação de magistério.

Art.  2°  -  É  mantido  o  valor  absoluto  dos
adicionais  e  gratificações  percebidas  pelos
servidores públicos da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo no mês de março
de 2003.
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Através da leitura do supracitado artigo, depreende-se que o
texto não foi expressamente claro no sentido de que suas disposições se
estenderiam à categoria militar, sendo-lhes indevido o congelamento dos
anuênios e gratificações a partir do mês de março de 2003.

Inclusive,  a  matéria  em  questão  foi  submetida  ao
procedimento de uniformização de jurisprudência perante o Tribunal Pleno,
tendo  se  decidido  que  o  congelamento  de  adicionais  e
gratificações somente passou a ser aplicável aos militares a partir
da  data  da  publicação  da  medida  provisória  nº  185/2012,
posteriormente  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012 (Incidente  de
Uniformização de Jurisprudência nº 2000728-62.2013.815.0000, Relator
Desembargador José Aurélio da Cruz, Data de Julgamento: 10/09/2014).

Em  que  pese  o  Incidente  de  Uniformização
supramencionado não tenha feito  referência  expressa à gratificação de
magistério,  verifica-se que o raciocínio a respeito do congelamento em
relação à categoria dos militares é o mesmo, havendo de se observar, até
a data da publicação da Medida Provisória acima referida, o percentual
estabelecido pelo art. 21, IV, da Lei Estadual n°. 5.701/93, atualizada pela
Lei Estadual nº. 6.568/97.

Sendo assim, a gratificação em questão deve ser paga nos
termos do art. 21, IV, da Lei n. 5.701/1993, observando-se o índice sobre
o soldo do Coronel/PM, Símbolo PM – 14. 

No  mesmo  sentido,  tem  decidido  esta  Egrégia  Corte  de
Justiça:

“PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.
PRESTAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  No  caso  das
obrigações  de  trato  sucessivo,  a  prescrição
atingirá  as  prestações  progressivamente,
incidindo,  apenas,  sobre  as  prestações
retroativas  ao  quinquênio  anterior  à
propositura  da  ação.  É  essa  a  disposição
preconizada  pelo  art.  3º,  do  Decreto  nº
20.910/32 e também pela Súmula nº 85, do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTOS
DE  MILITAR.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  REGIME  JURÍDICO
DIFERENCIADO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO
CIVIL.  GRATIFICAÇÃO  DE  MAGISTÉRIO.
CONGELAMENTO COM BASE NO ART. 2º, DA
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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. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO
NO TJPB. PROVIMENTO NEGADO AO APELO E
A REMESSA. Nos termos da Lei  Estadual nº
5.701/93,  é  devido  o  pagamento  de
gratificação de magistério aos militares ativos
e inativos, que forem designados para exercer
o magistério nos cursos da Corporação, a ser
calculado  através  da  aplicação  dos  índices
especificados  nos  incisos  do  art.  21  da
retrocitada lei, observada a atualização dada
pela Lei nº 6568/97, incidentes sobre o soldo
de Coronel  PM,  Símbolo  PM-14.  A   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00083310320148152001,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 14-11-
2017) 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DE
FUNDO  DO  DIREITO.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.  BOMBEIRO  MILITAR.
CONGELAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE
MAGISTÉRIO.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
50/2003.  AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA
EXPRESSA  À  CATEGORIA  DOS  MILITARES.
ILEGALIDADE  DO  CONGELAMENTO  ATÉ  O
ADVENTO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
185/2012,  POSTERIORMENTE  CONVERTIDA
NA LEI Nº 9.713/2012. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.  -  Verificando-se  que  a  pretensão
autoral  revela  uma relação jurídica  de trato
sucessivo,  não  se  discutindo  o  direito  à
percepção  ou  não  do  adicional  de
insalubridade  ao  demandante,  mas  sim  a
forma de cálculo utilizada pela Administração
para concedê-lo, correta se mostra a rejeição
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da  prejudicial  de  mérito  realizada  pelo  juiz
sentenciante. - Nos termos da Lei Estadual nº
5.701/93,  é  devido  o  pagamento  de
gratificação  de  magistério  aos  militares
ativos e inativos, que forem designados para
exercerem  o  magistério  nos  cursos  da
Corporação,  a  ser  calculado  através  da
aplicação  dos  índices  especificados  nos
incisos  do  art.  21  da  retrocitada  lei,
observada  a  atualização  dada  pela  Lei  nº
6568/97, incidentes sobre o soldo de Coronel
PM, Símbolo PM-14. - 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  n°
5.701/1993). - o congelamento dos adicionais
percebidos  pelos  militares  do  Estado  da
Paraíba,  somente  passou  a  ser  aplicável  a
partir  da  data  da  publicação  da  MP  n°
185/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei
n°  9.703/2012.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00590248820148152001, 2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,  j.
em 02-06-2015)

Destarte, verifica-se que o Juízo a quo consignou que, com
o advento da MP 185/2012, o Estado da Paraíba ainda possui o dever de
pagar,  aos  militares,  os  valores  que  adimpliu  a  menor  referentes  as
horas/aulas ministradas pelo promovente, não atingidos pela prescrição
quinquenal.

Logo,  pelo que acima restou explanado,  conclui-se que a
decisão  reexaminada  merece  parcial  reforma,  tão  somente  para
estabelecer a publicação da Medida Provisória n° 185/2012 (25/01/2012)
como  a  data  a  partir  da  qual  incide  as  normas  de  congelamento  à
categoria dos militares.

Diante do exposto, REJEITO  a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apelatório e a remessa oficial
apenas  para  modificar  a  data  a  partir  da  qual  deve  ser  observado  o
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congelamento  da  gratificação  de  Magistério  devido  ao
promovente/apelado, consistindo na publicação da MP 185/2012, ocorrida
em 25/01/2012, mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das  Graças  Morais

Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital de Almeida

(Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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