
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020999-40.2013.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : José Fernando Vicente dos Santos.
Advogado : Denyson Fabião de Araújo Braga (OAB/PB nº 16.791).
Apelado : Estado da Paraíba.
Procuradora : Daniele Cristina C. T. de Albuquerque.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA.  DISCUSSÃO  QUANTO  À
APLICABILIDADE DE NORMAS ESTADUAIS
QUE  ALTERARAM  A REMUNERAÇÃO  DOS
POLICIAIS  MILITARES  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  LEI  Nº  9.246/2010  (PEC-300).
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  NORMA
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS NO
MUNDO JURÍDICO. LEI ANTERIOR (LEI Nº
9.084,  DE  7  DE  MAIO  DE  2010)  NÃO
REVOGADA.  PREVISÃO  DE  AUMENTO
SALARIAL  CONDICIONADO  À
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS
COM  PESSOAL  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE
INFRINGÊNCIA  NA  EDIÇÃO  LEGAL  A
PERÍODO PROIBITIVO.  COMPATIBILIDADE
DA LEI ESTADUAL COM O ORDENAMENTO
JURÍDICO. NECESSIDADE DE O ESTADO DA
PARAÍBA  IMPLEMENTAR  O  AUMENTO
RETROATIVO DE ACORDO COM O ANEXO
VII DA LEI Nº 8.562/2008, ACRESCIDO PELA
LEI Nº 9.084/2010. DIREITO ÀS DIFERENÇAS
RESULTANTES DO PAGAMENTO A MENOR.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Em  15/03/2011,  o  Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda
Pública  da  Capital  julgou  procedente  a  Ação  Civil
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Pública nº 200.2011.002.668-5, declarando a nulidade
da  Lei  nº  9.246/2010  (popularmente  conhecida  por
“PEC-300”)  e  suspendendo  os  pagamentos
decorrentes  da  norma.  Transitada  em  julgado  a
sentença,  houve,  substancialmente,  a  declaração  de
inexistência jurídica da PEC 300, em decorrência de
sua nulidade congênita, de forma que não chegou a
produzir  quaisquer  efeitos  que  uma  lei  válida
produziria,  a  exemplo  da  revogação  das  normas
anteriores.  Em  não  se  observando  o  efeito
revocatório,  tem-se  como  vigente  a  Lei  nº
9.084/2010,  cuja  validade  igualmente  deve  ser
observada  para  garantia  da  correspondente
aplicabilidade.

- “O fato da Lei nº 9.084/2010 ter sido editada antes
do período vedado pelo art. 21, parágrafo único, da
LC  101/2000  (07/05/2010),  bem  como  de  conter
previsão de que os valores do soldo e da gratificação
de  habilitação  ficariam  sujeitos  a  pagamento
prorrogado  até  que  o  Estado  da  Paraíba  se
adequasse  aos  limites  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal, não gera óbice à aplicação da mesma, pois a
previsão  do  parágrafo  único  do  art.  21  da  LC
nº101/2000 proíbe a edição de atos administrativos
que importem aumento de despesa com pessoal nos
cento  e  oitenta  dias  que  antecedem  o  final  do
mandato  do  gestor,  não  se  inserindo  na  referida
vedação o ato ou lei em vigor antes daquele prazo,
ainda que preveja aumento de  despesa no período
proibido. Ademais, o legislador teve a preocupação
de somente autorizar o aumento da despesa quando
a  situação  fiscal  do  Estado  da  Paraíba  estivesse
dentro  dos  limites  impostos  pela  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal.  Assim,  uma  vez  que  a
aplicação da Lei está condicionada à adequação das
despesas com pessoal em limites previstos na LRF,
havendo  prova  desse  fato,  fica  autorizado  o
deferimento da pretensão, no sentido de determinar a
atualização das rubricas  objeto do litígio (Soldo e
Gratificação de Habilitação), bem como a pagar a
diferença  paga  a  menor  no  período  reclamado  na
peça vestibular”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00112933320138152001,  2ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  Des.  Abraham Lincoln
Da Cunha Ramos, julgado em 21-06-2016).

-  Em  se  considerando  o  entendimento  consolidado
nesta Corte de Justiça no sentido da validade da Lei
nº  9.084/2010,  bem como adotando-se  como prova
suficiente  da  implementação  da  condição  por  ela
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estipulada  para  a  concessão  do  aumento
remuneratório (Relatório  de  Gestão  Fiscal  de  2011,
atestando  a  adequação  do  Estado  da  Paraíba  aos
limites de despesas com pessoal, de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal), há de ser reconhecido o
direito  do  promovente  de  ver  atualizada  sua
remuneração e receber o valor resultante da diferença
entre o que foi e o que deveria ter sido pago pelo ente
demandado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  José  Fernando
Vicente dos Santos  contra sentença (fls.  65/69) proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Capital  que, nos autos da “Ação Ordinária de
Obrigação  de  Fazer”  ajuizada  em  face  do  Estado  da  Paraíba, julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Na  peça  de  ingresso,  o  autor  relatou  que  é  Policial  Militar,
atualmente  percebendo  a  remuneração  na  forma  estipulada  pela  Lei  nº
8.562/2008,  ressaltando  ser  esta  composta  pelo  soldo,  gratificação  de
habilitação militar e outras vantagens legais, ficando os dois primeiros títulos
remuneratórios quantificados a partir da previsão contida nos Anexos I a VI da
referida Lei.

Aduziu  que,  em  07/05/2010,  entrou  em  vigor  a  Lei  nº
9.084/2010, acrescentando o Anexo VII à Lei nº 8.562/2008, estabelecendo
novos valores para o Soldo e para a Gratificação de Habilitação Militar a partir
de dezembro de 2010. Destaca que, em 31/10/2010, antes do início dos efeitos
da  Lei  nº  9.084/2010, entrou em vigor  a  Lei  nº  9.246/2010,  popularmente
conhecida como “PEC 300 Paraíba”, criando subsídio para a Polícia e o Corpo
de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba a ser implantado a partir de janeiro
de 2011. Frisa que o ente federado, então, passou a entender como revogada a
Lei nº 9.084/2010.

Enfatizou que, em 15/03/2011, o Juízo da 6ª Vara da Fazenda
Pública  da  Capital  julgou  procedente  a  Ação  Civil  Pública  nº
200.2011.002.668-5,  declarando  a  nulidade  da  Lei  nº  9.246/2010  e
suspendendo os  pagamentos decorrentes da norma. Ressalta  que,  diante  da
declaração judicial proibindo o Estado da Paraíba a proceder a dispêndios com
base na PEC 300, o ente federado voltou a aplicar a norma contida na Lei nº
8.562/2008,  sem,  contudo,  observar  a  alteração  promovida  pela  Lei  nº
9.084/2010, ou seja, sem os novos valores estabelecidos pelo Anexo VII.

Afirmou que o art.  4º-A da Lei  nº 9.084/2010 previu que os
valores do Soldo e da Gratificação de Habilitação Militar ficariam definidos
na  forma  de  seu  Anexo  VII,  condicionando-se  a  implementação  ao
cumprimento das exigências da Lei Complementar nº 101/2000. Frisou que,
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de  acordo  com  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  do  Governo,  elaborado  pela
Controladoria-Geral do Estado, em setembro de 2011 houve a adequação aos
limites  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  sendo-lhe  devida  a  diferença
resultante do pagamento a menor observado desde a referida data.

Ao final, pleiteou a condenação do promovido à implantação do
Soldo e Gratificação de Habilitação Militar, em conformidade com o Anexo
VII acrescentado pela Lei nº 9.084/2010, observando-se o cálculo a partir de
setembro de 2011, sobre o qual sustenta que devem incidir os percentuais de
reajustes  promovidos  pelas  Medidas  Provisórias  nº  185/2012  e  204/2013,
totalizando o valor de R$ 1.174,08 (mil, cento e setenta e quatro reais e oito
centavos) cada. Requereu, ainda, a condenação do ressarcimento relativo às
diferenças resultantes do pagamento a menor no período indicado.

Contestação  apresentada  (fls.  40/45),  sustentando  que,  “no
presente  caso,  a  declaração  judicial  de  nulidade  da  lei  revogadora  (lei
9.246/2010), não faz ressurgir a lei revogada (Lei 9.084/2010), ou seja, não
cabe  a  aplicação  analógica  do  reconhecido  instituto  denominado  'efeito
repristinatório da declaração de inconstitucionalidade'”. Aduziu que, assim
como a PEC 300, a própria Lei nº 9.084/2010 foi editada em desrespeito ao
comando  insculpido  no  art.  21,  parágrafo  único,  da  LRF,  uma vez  que  o
aumento foi instituído a partir de dezembro de 2010. 

Asseverou, ainda, que, mesmo em se considerando o teor do
art. 4º-A da Lei nº 9.084/2010, não teria o autor demonstrado o preenchimento
da condição nele estabelecida referente à prova de que efetivamente houve a
redução das despesas de pessoal.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 48/61).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  (fls.  65/69),
apresentando a seguinte ementa:

“AÇÃO  ORDINÁRIA.  POLICIAL  MILITAR.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA REMUNERATÓRIO.
COM  BASE  NA  LEI  ESTADUAL  9.084/2010  –
INOBSERVÂNCIA  ÀS  NORMAS  DE
PRESERVAÇÃO  DA GESTÃO  FISCAL –  NORMA
EDITADA EM ABSOLUTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO
169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA À
LC 101/2000. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A  Lei  nº  9.804/2010  foi  proclamada  sem  devida
observância aos limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal e sem indicar a prévia dotação orçamentária,
ausência  de  autorização  específica  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias ofendendo diretamente os
preceitos da Lei Complementar de nº 101/2010 e da
Constituição  Federal,  inexistindo  direito  a
implantação da nova sistemática remuneratória nela
descrita”.
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Inconformado, o demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
70/79), repetindo os argumentos iniciais, afirmando que há de se aplicar a Lei
Estadual  nº  9.084/2010,  que  estabeleceu  novos  valores  para  o  Soldo  e
Habilitação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Paraíba. 

Assevera que os valores da Lei nº 9.084/2010 deveriam ter sido
implantados  desde  setembro  de  2011,  data  em  que  o  ente  federado  se
enquadrou nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo de incidir
sobre  a  referida  implantação  os  percentuais  de  reajustes  promovidos  por
medidas provisórias, nos patamares de 3% a partir de janeiro de 2012, 3% a
partir de janeiro de 2013 e 5% a partir de janeiro de 2014.

Afirma que juntou o Relatório de Gestão Fiscal emitido pelo
Estado  da  Paraíba,  “dando  conta  de  que,  em  setembro  de  2011,  o  ente
federado se adequou aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, e, com isso, gerou vigência das disposições da Lei 9.084/10”. Conclui
que a Lei nº 9.084/2010 se encontra em pleno vigor, devendo ser considerada
para efeitos de sua remuneração e consideração sobre a diferença salarial que
lhe deve ser paga. 

Destaca que a Lei nº 9.084/2010 não foi  editada em período
proibido, bem como que os valores por ela previstos ficariam condicionados
ao  cumprimento  das  exigências  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,
prorrogando-se o prazo de implantação do soldo e da habilitação até o devido
enquadramento aos limites de gastos com a despesa de pessoal, o que apenas
ocorreu em setembro de 2011. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e
reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  ente  federado  não
apresentou contrarrazões (fls. 75).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  79/82),  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.  Assim  sendo,  preenchidos  os
pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando à análise de seus
argumentos.

Conforme se infere dos autos, a discussão jurídica diz respeito à
validade  de  leis  estaduais  que  modificaram  a  remuneração  dos  Policiais
Militares  do  Estado  da  Paraíba  no  ano  de  2010,  mais  especificamente  a
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evolução  legislativa  estadual  entre  a  Lei  nº  8.562/2008,  revogada  em
07/05/2010 pela Lei nº 9.084/2010, a qual, por sua vez, restou revogada pela
Lei nº 9.246/2010 (conhecida popularmente como “PEC 300”).

Como é cediço, em 15/03/2011, o Juízo da 6ª Vara da Fazenda
Pública  da  Capital  julgou  procedente  a  Ação  Civil  Pública  nº
200.2011.002.668-5,  declarando  a  nulidade  da  Lei  nº  9.246/2010  e
suspendendo os pagamentos decorrentes da norma. Transitada em julgado a
sentença,  houve,  substancialmente,  a  declaração de inexistência  jurídica  da
PEC 300, em decorrência de sua nulidade congênita, de forma que não chegou
a  produzir  quaisquer  efeitos  que  uma  lei  válida  produziria,  a  exemplo  da
revogação das normas anteriores.

Em  não  se  observando  o  efeito  revocatório,  tem-se  como
vigente a Lei nº 9.084/2010, cuja validade igualmente deve ser observada para
garantia da correspondente aplicabilidade.

Pois bem, segundo o juízo sentenciante: 

“(…)  a  lei  em  comento  (Lei  9.084/2010)  foi
publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em
07.05.2010,  todavia,  com repercussão  financeira  a
contar  de  dezembro/2010,  conforme  expressamente
contido na norma.
A  norma  legal  em  análise,  qual  seja  a  Lei  nº
9.084/2010 foi proclamada sem a devida observância
aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e sem
indicar a prévia dotação orçamentária, ausência de
autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  ofendendo  diretamente  os  preceitos
da  Lei  Complementar  de  nº  101/2010  e  da
Constituição Federal (…)
A  Lei  9.084/2010,  apesar  de  publicada  em
07.05.2010, estabeleceu efeitos financeiros a contar
de dezembro/2010, quando terminava o mandato do
atual Chefe do Executivo Estadual.
Forçoso  reconhecer  ainda  que  a  edição  da  Lei
9.084/2010  ocorreu  em  período  eleitoral,  ou  seja,
07.05.2010,  com  repercussão  financeira  para
dezembro/2010.  Portanto,  maculada  a  regra  do
artigo 73, VII da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições)”.
(fls. 66/67).

Além da fundamentação pela nulidade da Lei nº 9.084/2010, a
magistrada  sentenciante  igualmente  asseverou  inexistir  prova  suficiente  da
condição a que subordinada a eficácia normativa, indicando precedente desta
Corte de Justiça no mesmo sentido.

Pois  bem,  a  temática  ora  posta  em  apreço  já  foi  objeto  de
diversas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba vem
asseverando,  em demandas  idênticas  à  presente (patrocinadas e  igualmente
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instruídas  pelo  mesmo  causídico),  reconhecendo-se  como  suficiente  o
Relatório  de  Gestão  Fiscal  apresentado  pelo  próprio  Estado  da  Paraíba  e
indicando o enquadre aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E mais, asseverou-se o fato de a publicação da Lei Estadual nº
9.084/2010 ter ocorrido em período anterior à vedação do parágrafo único do
art.  21  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,  destacando-se,  inclusive,  o
condicionamento  do  aumento  salarial  à  observância  dos  limites  da
responsabilidade  fiscal.  Não  houve,  assim,  qualquer  aumento  dentro  de
período legalmente proibido, existindo estipulação de majoração na folha de
pessoal mediante o alcance da observância dos limites da Lei Complementar
nº 101/2000.

Sobre o tema, confira-se o aresto desta própria 2ª Câmara Cível,
em julgado de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Abraham Lincoln
da Cunha Ramos:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -
Apelação  cível  -  Ação  de  obrigação  de  fazer  -
Policial  militar  -  PEC  300  (Lei  nº  9.246/2010)  -
Nova norma que criava subsídio - Revogação da Lei
nº 9.084/2010, que aumentava o valor do soldo e da
gratificação de habilitação - Edição da PEC nos 180
dias anteriores ao fim do mandato eletivo - Nulidade
da  PEC  reconhecida  por  sentença  -  Trânsito  em
julgado - Perda da eficácia - Atuação dos efeitos da
norma  anteriormente  revogada  -  Possibilidade  -
Efeito  repristinatório  -  Condição  de  eficácia
subordinada  aos  limites  estabelecidos  na  lei  de
responsabilidade fiscal - Comprovação - Atualização
das  rubricas  e  pagamento  das  diferenças  -
Procedência  do  pedido  deduzido  na  inicial  -
Provimento parcial. 
-  Tendo  sido  extirpada  do  mundo  jurídico  norma
editada no período vedado pelo parágrafo único do
art.  21  da  LRF,  por  força  de  decisão  judicial,
transitada  em  julgado,  a  nulidade  que  lhe  fora
declarada  retira  sua  eficácia,  inclusive  quanto  à
revogação da lei anterior, de modo que esta passa a
ter vigência novamente.
- O fato da Lei nº 9.084/2010 ter sido editada antes
do período vedado pelo art. 21, parágrafo único, da
LC  101/2000  (07/05/2010),  bem  como  de  conter
previsão de que os valores do soldo e da gratificação
de  habilitação  ficariam  sujeitos  a  pagamento
prorrogado  até  que  o  Estado  da  Paraíba  se
adequasse  aos  limites  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal, não gera óbice à aplicação da mesma, pois a
previsão  do  parágrafo  único  do  art.  21  da  LC
nº101/2000 proíbe a edição de atos administrativos
que importem aumento de despesa com pessoal nos
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cento  e  oitenta  dias  que  antecedem  o  final  do
mandato  do  gestor,  não  se  inserindo  na  referida
vedação o ato ou lei em vigor antes daquele prazo,
ainda que preveja aumento de  despesa no período
proibido. Ademais, o legislador teve a preocupação
de somente autorizar o aumento da despesa quando
a  situação  fiscal  do  Estado  da  Paraíba  estivesse
dentro  dos  limites  impostos  pela  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal.  Assim,  uma  vez  que  a
aplicação da Lei está condicionada à adequação das
despesas com pessoal em limites previstos na LRF,
havendo  prova  desse  fato,  fica  autorizado  o
deferimento da pretensão, no sentido de determinar a
atualização das rubricas  objeto do litígio (Soldo e
Gratificação de Habilitação), bem como a pagar a
diferença  paga  a  menor  no  período  reclamado  na
peça vestibular.
-  Verificada  a  divergência  entre  o  pedido feito  na
petição inicial  e  aquele  realizado apenas  em grau
recursal, é de ser dado provimento parcial ao apelo,
a  fim  de  se  determinar  o  pagamento  nos  moldes
fixados na petição inicial”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00112933320138152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES ABRAHAM  LINCOLN DA C
RAMOS , j. em 21-06-2016).

No  mesmo  sentido,  as  3ª  e  4ª  Câmara  Cíveis  desta  Corte
igualmente têm decidido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA  COM  COBRANÇA.  POLICIAL
MILITAR.  REVOGAÇÃO  DE  LEI  QUE
AUMENTAVA  O  VALOR  DO  SOLDO  E  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO.  NOVA
NORMA  QUE  CRIAVA  SUBSÍDIO  EM  VALOR
SUPERIOR. EDIÇÃO NOS 180 DIAS ANTERIORES
AO FIM DO MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA
LEI  RECONHECIDA  POR  SENTENÇA
TRANSITADA  EM  JULGADO.  PERDA  DA
EFICÁCIA. ATUAÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA
ANTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE.
EFEITO  REPRISTINATÓRIO.  CONDIÇÃO  DE
EFICÁCIA  SUBORDINADA  AOS  LIMITES
ESTABELECIDOS  NA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  COMPROVAÇÃO
PELO AUTOR. ATUALIZAÇÃO DAS RUBRICAS E
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -
Extirpada  do  mundo  jurídico  norma  editada  no
período vedado pelo parágrafo único do art. 21 da
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LRF,  por  força  de  decisão  judicial  transitada  em
julgado, a nulidade que lhe fora declarada retira sua
eficácia,  inclusive  quanto  à  revogação  da  lei
anterior,  de  modo  que  esta  passa  a  ter  vigência
novamente.  -   Condicionada a  aplicação da Lei  à
adequação  das  despesas  com  pessoal  aos  limites
previstos  na  LRF,  a  prova  desse  fato  autoriza  o
deferimento da pretensão, no sentido de determinar a
atualização das rubricas  objeto do litígio (Soldo e
Gratificação de Habilitação), bem como a pagar a
diferença paga a menor no período reclamado”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00413798420138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
12-05-2015).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA  COM  COBRANÇA.  POLICIAL
MILITAR.  REVOGAÇÃO  DE  LEI  QUE
AUMENTAVA  O  VALOR  DO  SOLDO  E  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO.  NOVA
NORMA  QUE  CRIAVA  SUBSÍDIO  EM  VALOR
SUPERIOR. EDIÇÃO NOS 180 DIAS ANTERIORES
AO FIM DO MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA
LEI  RECONHECIDA  POR  SENTENÇA
TRANSITADA  EM  JULGADO.  PERDA  DA
EFICÁCIA. ATUAÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA
ANTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE.
EFEITO  REPRISTINATÓRIO.  CONDIÇÃO  DE
EFICÁCIA  SUBORDINADA  AOS  LIMITES
ESTABELECIDOS  NA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  COMPROVAÇÃO
PELOS AUTORES. VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE
JANEIRO  DE  2012.  ATUALIZAÇÃO  DAS
RUBRICAS  E  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
-  Extirpada  do  mundo  jurídico  norma  editada  no
período vedado pelo parágrafo único do art. 21 da
LRF,  por  força  de  decisão  judicial  transitada  em
julgado, a nulidade que lhe fora declarada retira sua
eficácia,  inclusive  quanto  à  revogação  da  lei
anterior,  de  modo  que  esta  passa  a  ter  vigência
novamente. 
-  Diversamente do que considerou o Magistrado a
quo, não há óbice à aplicação da Lei nº 9.084/2010 o
fato de esta ter sido editada antes do período vedado
pelo art. 21, parágrafo único, da LC 101/2000 (em
07/05/2010), bem como de conter previsão de que os
valores  do  soldo  e  da  gratificação  de  habilitação
ficariam sujeitos a pagamento prorrogado até que o
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Estado da Paraíba se adequasse os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois, como bem se sabe, a
previsão  do  parágrafo  único  do  art.  21  da  LC nº
101/2000  proíbe  a  edição  de  atos  administrativos
que importem aumento de despesa com pessoal nos
cento  e  oitenta  dias  que  antecedem  o  final  do
mandato  do  gestor,  não  se  inserindo  na  referida
vedação o ato ou lei em vigor antes daquele prazo,
ainda que preveja aumento de  despesa no período
proibido. Ressalte-se, ainda, que o legislador teve a
preocupação  de  somente  autorizar  o  aumento  da
despesa  quando  a  situação  fiscal  do  Estado  da
Paraíba estivesse  dentro  dos  limites  impostos  pela
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
- Condicionada a aplicação da Lei à adequação das
despesas com pessoal aos limites previstos na LRF, a
prova  desse  fato  autoriza  o  deferimento  da
pretensão,  no  sentido  de  determinar  a  atualização
das rubricas objeto do litígio (Soldo e Gratificação
de Habilitação),  bem como a adimplir  a  diferença
paga  a  menor  no  período  reclamado  na  petição
inicial.
-  Havendo  divergência  entre  o  pedido  feito  na
petição inicial  e  aquele  realizado apenas  em grau
recursal, é de ser dado provimento parcial ao apelo,
a  fim  de  se  determinar  o  pagamento  nos  moldes
fixados na exordial”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00225782320138152001,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 28-06-2016).

Assim sendo, em se considerando o entendimento consolidado
no sentido da validade da Lei nº 9.084/2010, bem como adotando-se como
prova  suficiente  da  implementação  da  condição  por  ela  estipulada  para  a
concessão do aumento remuneratório (Relatório de Gestão Fiscal de 2011 de
fls. 29/31, atestando a adequação do Estado da Paraíba aos limites de despesas
com pessoal,  de  acordo com a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  há  de  ser
reconhecido o  direito  do  promovente de  ver  atualizada  sua  remuneração e
receber o valor resultante da diferença entre o que foi e o que deveria ter sido
pago pelo ente demandado.

Logo,  DOU  PROVIMENTO  à  Apelação,  reformando  a
sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado da
Paraíba  a  implantar  nos  rendimentos  do  autor  os  valores  do  Soldo  e  da
Gratificação de Habilitação correspondentes ao cargo que ocupa (3º Sargento
da Polícia Militar), nos moldes previstos no Anexo VII da Lei nº 8.562/2008,
acrescido pela Lei nº 9.084/2010, com os reflexos dos reajustes posteriores, a
partir de setembro de 2011. 

Apelação Cível nº 0020999-40.2013.815.2001 10



Além  disso,  condeno  o  demandado  a  pagar  as  diferenças
verificadas em decorrência do pagamento a menor no período compreendido
entre  setembro  de  2011  a  março  de  2013,  nos  termos  pedidos  na  inicial,
aplicando-se  juros  de  mora  no percentual  estabelecido  para  caderneta  de
poupança (consoante redação dada pela Lei nº 11.960/2009) até 25/03/2015,
momento  a  partir  do  qual  incide  em  0,5%  ao  mês.  Quanto  à  correção
monetária, deve-se observar a aplicação dos índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir
do qual passa a incidir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal  Federal,  devendo ser  observado  como índice  o  IPCA-E
(Questão de Ordem nas ADI’s 4.357 e 4.425).

Em decorrência  da  modificação  do julgado,  considerando  os
cálculos  apresentados  pelo  próprio  demandante,  bem  como  dependendo  o
resultado da condenação de meros cálculos aritméticos, enquadra-se a situação
de sucumbência no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, razão
pela  qual  condeno  o  Estado  da  Paraíba  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) – incluídos os recursais – do valor da
condenação.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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