
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0029320-64.2013.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública
da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Estado da Paraíba 
Procurador : Igor de Rosalmeida Dantas
Apelado : Alcimere da Silva Rodrigues
Advogado : Romeica Teixeira Gonçalves (OAB/PB nº 23.256)
Remetente : Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

APELAÇÃO  CÍVEL E  REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  CO-
BRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PAR-
TICIPAÇÃO  EM  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADO  POR
FORÇA DE  DECISÃO  JUDICIAL TRANSITADA EM  JULGADO.
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO ENGAJADO. REMUNE-
RAÇÃO DE SOLDADO RECRUTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIFE-
RENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS TERMOS INICIAIS DE
CONTAGEM. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E APE-
LAÇÃO CÍVEL.

— Mostra-se atentatório aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa
humana manter o soldo de soldado recruta àquele que, tendo concluído o curso de
formação, mesmo por força de decisão judicial precária, exerce as atividades de
soldado engajado.

—  A correção monetária e  os juros  de mora,  enquanto consectários  legais  da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem   ser
analisados até mesmo de ofício, inexistindo a reformatio in pejus.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento a remessa oficial e apelação cível e, de ofício,
fixar os termos iniciais dos juros e correção monetária.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível oriundas da sentença de fls.
52/57, prolatada pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança
movida por Alcimere da Silva Rodrigues em face do Estado da Paraíba, que julgou procedente
o pedido, para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias não repassadas a parte autora



no período compreendido entre julho de 2011 e julho de 2012, tomando por base a remuneração
paga a um Soldado PM, procedendo-se com a atualização da verba na forma do art. 12 da Lei nº
5.701/93, com correção monetária e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I do
NCPC.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  61/67),  o  Estado  da  Paraíba  defende  a
impossibilidade de pagamento das diferenças salariais percebidas a menor, sob o argumento de que
a situação do promovente é reversível, uma vez que somente participou do Curso de Formação de
Soldados  por  decisão  liminar,  devendo-se  aguardar  o  trânsito  em julgado  da  decisão.  Por  tais
motivos pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente o pedido. 

Contrarrazões às fls. 69/76, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
83/84).

É o relatório.

VOTO

Nos casos de iliquidez do título judicial,  o posicionamento anteriormente
adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do cabimento da
remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 496, § 3º,
II,  do NOVO Código de Processo Civil.  Nesse sentido  AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010.

Destarte, como a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial e passo
a analisá-la. 

A promovente ajuizou em face do Estado da Paraíba ação de obrigação de
fazer  com pedido liminar  objetivando sua  participação no Curso  de  Formação de  Soldados  da
Polícia Militar.  Deferida a tutela antecipada e concluído o curso de formação, a promovente foi
convocada para exercer o posto de Soldado da Polícia Militar (PM-02), porém percebendo seus
proventos como Soldado Recruta (PM-01). 

Em consequência, ajuizou a presente demanda, a qual foi julgada procedente
nos termos do relatório supra. 

Pois bem. Não merece reforma a sentença. 

Da Remuneração

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que não se discute nestes autos a
correção da decisão que determinou a realização do Curso de Formação de Soldados, mormente



quando esta já transitou em julgado. Em verdade, o objeto da presente ação consiste na legalidade
ou não da manutenção do soldo da apelada como soldado recruta, já que foi designado para exercer
as mesmas atribuições dos soldados engajados da Polícia Militar.

Assim, a sentença, que foi pela procedência do pleito inaugural deve ser
mantida, vez que já é pacífico o entendimento desta Corte, em casos similares, de que a conduta da
Administração  Estadual  de  aproveitar  os  formandos  acobertados  por  decisão  judicial  precária,
mantendo o soldo de soldado recruta, constitui enriquecimento ilícito, além de violar os princípios
da legalidade e da dignidade da pessoa humana, in verbis:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA MILITAR. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
CONCLUSÃO  COM  APROVEITAMENTO.  DESEMPENHO  EFETIVO  DA
FUNÇÃO DE MILITAR. PERCEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR
AOS  DEMAIS  DE  SUA  PATENTE.  PERMANÊNCIA  DO  SOLDO  DE
RECRUTA (ALUNO).  IMPOSSIBILIDADE.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO
CONFIGURADO.  VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
DIGNIDADE  DA PESSOA HUMANA.  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS
SALARIAIS.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA
DEFERIDA.  POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO.  Do  TJPB:  “mostra-se
atentatório aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana manter
o soldo de soldado recruta àquele  que,  tendo concluído o curso de formação,
mesmo por força de decisão judicial precária,  exerce as atividades de soldado
engajado.  ”  (apelação  cível  n.  0042482-29.2013.815.2001.  Relator:  des.  José
Aurélio da cruz. Data da decisão: 03/03/ 2015). A antecipação de tutela é medida
que pode ser apreciada em sede de sentença. Tal provimento pode ser deferido
contra a Fazenda Pública,  desde que não se  enquadre nas hipóteses  previstas
taxativamente no art. 1º da Lei n. 9.494/97. Recursos desprovidos. (TJPB; Ap-RN
0001820-70.2014.815.0131;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB 29/04/2016; Pág. 11) 

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PROVIMENTO  DE  CARGO  SUB  JUDICE.  REMUNERAÇÃO
PERCEBIDA DE FORMA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO EXERCIDA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO SOLDO DE ACORDO COM O CARGO
QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES DO TJ/PB. DESPROVIMENTO.  1.  É entendimento pacífico
desta Corte que a conduta da Administração Estadual, de aproveitar os formandos
acobertados por decisão judicial precária, mantendo o soldo de soldado recruta,
constitui enriquecimento ilícito, além de violar os princípios da legalidade e da
dignidade da pessoa. 2. Independente do que restou decidido na ação referente ao
curso de formação, enquanto perdurar a utilização dos serviços do promovente
como  soldado  formado,  deverá  ser  paga  a  remuneração  compatível  com essa
atividade, assim como restou determinado pelo Juízo a quo. 3. Desprovimento da
Remessa  Necessária.  ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, em conhecer e desprover a remessa
necessária, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.137.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00190342720138152001,  3ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 13-
12-2016) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA RECURSAL
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS  DA PM/PB  CONCLUSÃO  DO  CURSO  POR  FORÇA    DE



DECISÃO   JUDICIAL   EXERCÍCIO  DA   ATIVIDADE  DE   SOLDADO
ENGAJADO  REMUNERAÇÃO DE SOLDADO RECRUTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA  ISONOMIA LIMINAR DEFERIDA DO DECISUM  NÃO
APLICAÇÃO   DA   LEI   9.494/97  JURISPRUDÊNCIA ALINHADA NESSE
ENTENDIMENTO  APLICAÇÃO   DO   ART.   557,   CAPUT,   DO   CPC
SEGUIMENTO   NEGADO   AO   RECURSO.   Mostra-se  atentatório aos
princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana manter o soldo de soldado
recruta ao militar que tendo concluído o curso de formação de soldado exerce as
atividadede soldado, como os demais que tem as mesmas atribuições, em  respeito
ao   postulado   da   isonomia.   "A   vedação   à concessão de  liminares em  face
da  fazenda pública não seaplica,   pois,    in   casu,    não   se   trata   de
reclassificação,  função   pública   com  a   sua   compensação   pecuniária
típica". (TJPB  -  Acórdão   do   processo   nº   20057194720148150000   - Órgão
(1ª  Câmara Especializada Cível)   -  Relator  DES JOSE RICARDO   PORTO   -
j.    em   12-08-2014).   (TJPB   - ACÓRDÃO/DECISÃO   do   Processo   Nº
20034122320148150000, - Não possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE
SÁ E BENEVIDES , j. em 28-11-2014) 

Assim, exercendo a apelada serviços como soldado formado, ainda que a
situação fosse precária (sub judice) ou como no caso dos autos que foi confirmada por sentença
transitada em julgado, deverá ser paga a remuneração compatível com essa atividade, assim como
restou determinado pelo juízo a quo.

Dos Juros e Correção Monetária

Ainda, verifica-se que o juiz a quo determinou a aplicação de juros de mora
e correção monetária na forma do art. 1º F da Lei nº 9.494/97,  restando silente quanto ao termo
inicial. Merece reparo em parte a sentença, nesse aspecto. 

Com efeito ao julgar as ADIns 4.425/DF e 4.357/DF, em 11/03/2013 o STF
declarou a inconstitucionalidade do § 12, art. 100 da CF (declaração de inconstitucionalidade com
redução  do  texto)  dos  trechos  “independentemente  de  sua  natureza” e  “índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança”, remanescendo o restante. 

Como  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,
praticamente  reproduz  a  norma  do  12  do  art.  100  da  CF/88,  o  Supremo  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. Em virtude da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09:

(a)  a  correção  monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  que
reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e 

(b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração
básica  e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  exceto  quando  a  dívida
ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 

Portanto, como a dívida é de natureza não tributária, é aplicável ao caso em
tela o art. 1º-F da Lei 9.494/97, como bem entendeu o Juízo a quo, pelo que haverá a incidência
uma  única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, contados a partir da data da sentença.

Em razão da ausência de segurança jurídica quanto ao início dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, surgiu nova divergência jurisprudencial quanto ao índice de



atualização monetária aplicável aos casos em julgamento, com a prolação de decisões divergentes e
contraditórias nos Tribunais brasileiros. 

Destarte,  chegou  ao  STJ  para  julgamento  pelo  sistema  de  Recurso
Repetitivo o REsp 1270439/PR, oportunidade em que a Primeira Seção do STJ posicionou-se pela
atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública com base em índice oficial que
seja fiel à inflação do período, optando pela adoção do IPCA para esta finalidade: 

(…)  17.  Como  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,
praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou
a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em
virtude  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei
11.960/09:  (a)  a  correção  monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar
índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança;  e  (b)  os  juros
moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária,  para as quais prevalecerão as regras específicas.  19.  O Relator da
ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de
correção monetária adotado.   Todavia, há importante referência no voto vista do
Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que
ora se adota  . 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é
de  natureza  tributária  -  o  crédito  reclamado  tem  origem na  incorporação  de
quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de
2001 -,  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 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete
a  inflação  acumulada  do  período.  21.  Recurso  especial  provido  em  parte.
Acórdão  sujeito  à  sistemática  do  art.  543-C do  CPC e  da  Resolução  STJ  n.º
08/2008. (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)

Assim,  a  correção  monetária,  deverá  ser  calculada  com base  no  IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, incidindo a partir da data do efetivo
prejuízo, a teor da Súmula 43 do STJ (Incide correção monetária sobre dívida a partir da data do
efetivo prejuízo).

Ressalte-se, ademais, que essa modificação não implica em  reformatio in
pejus por se tratar de matéria de ordem pública.

Dos Honorários sucumbenciais

Em razão da iliquidez da sentença, o Juízo a quo condenou, a parte vencida
ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual se dará na liquidação da
sentença, a teor do art. 85, § 4º, inciso II do NCPC.

Considerando que o recurso do Estado da Paraíba foi interposto sob a égide
da nova lei processual, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, a teor do art. 85, § 11, in verbis:

“§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,



observando,  conforme  o  caso,  o  disposto  nos  §§  2o a  6o,  sendo  vedado  ao
tribunal,  no cômputo geral  da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor,  ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.” (grifo nosso)

Por  tais  razões,  nego  provimento  à  remessa  oficial  e  apelação  cível,
mantendo a sentença. 

Destarte,  de ofício, fixo a data da sentença como termo inicial dos juros,
devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período, incidindo a partir da data do efetivo prejuízo, a teor da Súmula 43 do
STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

Por fim,  condeno a parte sucumbente nesta  instância  recursal,  Estado da
Paraíba,  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  majorados  ao  máximo legal,  obedecidos  os
limites  dos  incisos  do  §  3º  do  art.  85  do  Novel  Diploma  Processual,  verificado  o  valor  da
condenação quando da liquidação da sentença. 

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Presente  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa,  juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0029320-64.2013.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública
da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível oriundas da sentença de fls.
52/57, prolatada pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança
movida por Alcimere da Silva Rodrigues em face do Estado da Paraíba, que julgou procedente
o pedido, para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias não repassadas a parte autora
no período compreendido entre julho de 2011 e julho de 2012, tomando por base a remuneração
paga a um Soldado PM, procedendo-se com a atualização da verba na forma do art. 12 da Lei nº
5.701/93, com correção monetária e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I do
NCPC.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  61/67),  o  Estado  da  Paraíba  defende  a
impossibilidade de pagamento das diferenças salariais percebidas a menor, sob o argumento de que
a situação do promovente é reversível, uma vez que somente participou do Curso de Formação de
Soldados  por  decisão  liminar,  devendo-se  aguardar  o  trânsito  em julgado  da  decisão.  Por  tais
motivos pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente o pedido. 

Contrarrazões às fls. 69/76, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
83/84).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 09 de novembro de 2017.



Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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