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Acórdão 

Apelação Cível e Remessa Necessária nº. 0007857-90.2011.815.0011

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante:  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  representada  pelo  seu
Procurador – Chefe, Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB 17.281).

Apelado:  Antônio  Soares  da  Silva  –  Adv.:  Mario  Felix  de  Menezes
(OAB/PB n° 10.416).

Remetente:  Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de
Campina Grande.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME
NECESSÁRIO.  CONGELAMENTO  DO
AUXÍLIO INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.  SERVIDOR  NÃO
ALCANÇADO  PELO  ART.  2º,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.
POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE A PARTIR
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 185/2012,
CONVERTIDA  NA  LEI  Nº.  9.703/2012.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  AJUSTE  AO
JULGAMENTO  DO  RE  870.947/SE  PELO
STF.  TEMA  810  EM  REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO  DO  APELO.
REEXAME  NECESSÁRIO.  REFORMA  EM
PARTE DA SENTENÇA.

-  Segundo  entendimento  firmado  neste
Tribunal,  o  congelamento  de  vantagens
operado  pela  LC  50/03  restringe-se  aos
servidores  públicos  civis,  não  alcançando,
portanto,  os servidores militares, sujeitos a
regime jurídico próprio.

-  Conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal  – STF,  no julgamento  ocorrido  em
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20/09/2017, com Repercussão Geral, Tema
810, do RE n. 870.947, que, no que toca aos
débitos da Fazenda Pública, não inscritos em
precatório,  foi  fixado  o  entendimento  pela
inconstitucionalidade  do  art.  1°-F  da  Lei
9.494/1997,  com a  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009, que fixa a correção monetária
segundo  os  índices  de  remuneração  da
caderneta  de  poupança,  tendo  em vista  a
ofensa ao direito de propriedade.

- Restou assentado que os juros moratórios
devem incidir  nos  termos  do  art.  1º-F  da
Lei 9.494/97  e  a  correção  monetária
segundo o  IPCA-E,  conforme decidido  pelo
STF ao apreciar o tema 810 em repercussão
geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e

conhecer da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença.

Relatório

Trata-se de  Apelação Cível e Remessa Necessária,
aquela interposta pela  PBPREV -  Paraíba Previdência, se insurgindo
contra  sentença  (fls.  58/62) que  deu  provimento  parcial  a  Ação
Declaratória  de Revisão de Auxílio  Invalidez de Servidor  Público  Militar
Inativo, com pedido de Tutela Antecipada proposta por  Antônio Soares
da Silva.

Em  suas  razões  recursais  alega,  em  resumo,  a
autarquia  previdenciária  apelante  a  plena  aplicação  do  art.  2º  da  Lei
Complementar  Estadual  50/2003  aos  servidores  militares,  sustentando
que se enquadram a administração pública direta. Alega, ainda, que não
foram reduzidos os valores das vantagens pessoais do autor/apelado. Ao
final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Devidamente  intimado,  o  Apelado  apresentou
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contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso. (fls. 72/76).

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 83/86)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do reexame necessário e da apelação cível.

O  cerne  da  questão  reside  em  saber  se  a  Lei
Complementar  n°  50/2003,  que  determinou  o  congelamento  das
gratificações  e  adicionais  recebidos  pelos  servidores  públicos  da
Administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, alcança os
militares.

A matéria comporta entendimento no sentido de que o
congelamento não poderia ser aplicado a partir da Lei Complementar n°.
50/2003, mas, sim, tão somente após o advento da Medida Provisória nº
185/2012,  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012.  Isto  porque,  a  Lei
Complementar em comento teve como objetivo apenas a restrição aos
adicionais e gratificações dos servidores públicos civis.

Observa-se que a Lei Complementar em referência (LC
50/03) estabelece, em seu art. 2º, “caput”, a regra de pagamento pelo
valor absoluto e nominal dos adicionais e gratificações percebidos pelos
servidores  públicos  estaduais  da  Administração  Direta  e  Indireta,  de
acordo com o que fora pago no mês de março de 2003. Vejamos:

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.

Ademais, § 2º do art. 191, ainda da Lei Complementar
Estadual  nº  58/2003,  situado  no  título  IX,  relativo  às  Disposições
Transitórias e Finais, estabeleceu o pagamento pelos valores nominais dos
acréscimos  incorporados  aos  vencimentos  dos  servidores  antes  da
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vigência do novo Estatuto:

Art. 191. Omissis
§2º.  Os  acréscimos  incorporados  ao  vencimento  dos
servidores antes da vigência desta Lei continuarão a ser
pagos pelos seus valores nominais a título de vantagem
pessoal, sendo reajustados de acordo com o art. 37, X,
da Constituição Federal.

Sendo  assim,  não  resta  dúvida  de  que  o  parágrafo
único do art. 2º da LC nº 50/2003 foi tacitamente revogado pelo §2º do
art. 191 da LC nº 58/2003, uma vez que a disposição da norma posterior
é  contrária  à  prevista  na  lei  anterior.  Utiliza-se,  portanto,  o  critério
temporal no caso de conflito aparente de normas, com prevalência da lei
posterior, “in casu”, a LC nº 58/2003.

Além disso, vale salientar o que estabelece o art. 2º,
§1º,  da  Lei  de  Introdução  às  normas  do  Direito  Brasileiro  (DL  nº
4.657/1942):

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei
terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§1º  A  lei  posterior  revoga  a  anterior  quando
expressamente  o  declare,  quando  seja  com  ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior.

Considerando-se  tacitamente  revogado  o  parágrafo
único  do  art.  2º  da  LC  nº  50/2003,  analisaremos  a  aplicação  dos
dispositivos restantes da referida Lei Complementar aos militares.

Destaque-se que a Lei Complementar nº 50/2003, por tratar
do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, não
se sobrepôs ao regime jurídico dos militares, que é específico, ainda que
apenas  no  tocante  ao  critério  remuneratório.  Assim,  o  regramento  ali
constante apenas atinge os servidores públicos da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo, haja vista a ausência de expressa referência
aos servidores militares.

Nessa linha de raciocínio, analisando caso semelhante,
em que se discutia a aplicabilidade da legislação dos servidores civis aos
militares, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
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que  o  regramento  dos  servidores  civis  não  é  em  tudo  aplicável  aos
militares, estendendo-se a estes apenas aquilo que a legislação própria
determinar de forma específica. Eis a ementa do julgado:

DIREITO  CONSTITUCINOAL  E  ADMINISTRATIVO  -
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - INCAPACIDADE
TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO -
REFORMA NA MESMA GRADUAÇÃO QUE OCUPAVA, COM
DIREITO AO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO
- CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 98, 'C', DA LEI Nº
1.154/75  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  -  RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO.1.  Tanto  a  Constituição Federal
quanto a Constituição do Estado do Amazonas remetem
à lei ordinária a disciplina da inatividade dos servidores
militares estaduais. 2. O regramento dos servidores
públicos  civis,  federal  ou  estadual,  apenas  se
aplica aos militares naquilo em que a extensão for
expressa. Da constitucionalidade do art. 98, 'c', da Lei
nº 1.154/75 do Estado do Amazonas decorre o direito
líquido e certo do militar à remuneração, na inatividade,
com base no soldo do cargo imediatamente superior ao
que  ocupava.  Recurso  Ordinário  provido.  (RMS
31.797/AM,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  QUINTA
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) Esse
também é o entendimento da doutrina, nos dizeres de
Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro:  “(...)  Até  a  Emenda
Constitucional nº 18/98, eram considerados servidores
públicos, conforme artigo 42 da Constituição, inserido
em seção denominada 'servidores públicos militares'. A
partir dessa Emenda, ficaram excluídos da categoria, só
lhes  sendo  aplicáveis  as  normas  referentes  aos
servidores  públicos  quando houver  previsão  expressa
nesse sentido(...)”. (In, Direito Administrativo, 19ª ed.,
São Paulo, Atlas, 2006, p. 505).

Nessa esteira, diante da ausência de previsão expressa
no  art.  2º,  da  LC  nº  50/2003  em  relação  aos  militares,  indevido  o
congelamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço  em  relação  a  tal
categoria,  vez que a referida norma limitou-se aos servidores públicos
civis.

Dita situação, entretanto, foi modificada com a edição
da  Medida  Provisória  nº  185/2012,  publicada  em  26/01/2012  e,
posteriormente,  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012,  que  estendeu  a
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aplicabilidade  da  lei  complementar  em  questão  aos  policiais  militares,
havendo a partir daí o congelamento dos anuênios por eles percebido.

Confira-se o teor do art. 2º, §2º, da referida lei:

“Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional
estabelecida  pelo  parágrafo  único  do  art.  2º  da  Lei
Complementar  nº  50/2003  fica  preservada  para  os
servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº
9.703/2012).

Por  fim,  insta  relembrar  que,  analisando  caso
semelhante,  o  Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  em julgamento de
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência,  pronunciou-se
editando a Súmula n°. 51, sedimentando o entendimento no sentido de
que  a  imposição  de  congelamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço
(Anuênio) prevista no art. 2°, da LC n°. 50/03 somente passou a atingir
os militares a partir  da publicação da MP n° 185/2012, posteriormente
convertida na Lei n°. 9.703/2012, in verbis:

Reveste-se de legalidade o pagamento do adicional por
tempo de serviço, em seu valor nominal aos servidores
militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da
Medida Provisória n° 185, de 25.01.2012, convertida na
Lei Ordinária n°. 9.703, de 14.05.2012.

No caso dos autos,  que se refere a auxílio invalidez,
temos que se deve adotar  essa mesma linha de entendimento,  que o
congelamento do benefício só é legal a partir de 25/01/2012, data em que
foi  publicada  a  Medida  Provisória  nº  185/2012.  Nesta  senda,  não  há
motivo para reforma da decisão recorrida, neste ponto.

DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  DOS  JUROS  DE
MORA

O apelante não impugnou o capítulo da sentença que
fixa a correção monetária e juros de mora, entretanto referida matéria
restou devolvida a este órgão recursal pelo reexame necessário.

O juízo singular fixou a incidência de juros e a correção
monetária de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09, (fl. 62).
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Entretanto,  nesse  ponto,  faz-se  necessária  a
adequação do decisório aos termos da decisão proferida pelo Pleno do
Supremo Tribunal  Federal, no julgamento do RE 870.947/SE1, Tema 810,
em Repercussão Geral, ocorrido em 20/09/2017.

Portanto, no que se refere a  correção monetária, se
aplica  o  que  foi  decidido  pela  Suprema  Corte,  que,  no  que  toca  aos
débitos  da  Fazenda  Pública,  não  inscritos  em  precatório  ,  fixou  o
entendimento pela inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que fixa a correção monetária

1 DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS  INCIDENTE  SOBRE  CONDENAÇÕES  JUDICIAIS  DA  FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
11.960/09.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DA  UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB,
ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR  DOS JUROS MORATÓRIOS  DE  CONDENAÇÕES
IMPOSTAS  À  FAZENDA  PÚBLICA,  QUANDO  ORIUNDAS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  O  princípio  constitucional  da  isonomia  (CRFB,  art.  5º,
caput),  no  seu núcleo  essencial,  revela  que  o  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com a
redação dada pela Lei  nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária,  os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais  a  Fazenda Pública  remunera seu crédito;  nas hipóteses de relação
jurídica  diversa  da  tributária,  a  fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,  permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  porquanto  a  atualização  monetária  das  condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como
escopo preservar  o  poder  aquisitivo  da moeda diante  da  sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só
tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação,
por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo,  a  correspondência  entre  valores  real  e  nominal  (cf.  MANKIW,  N.G.
Macroeconomia.  Rio  de  Janeiro,  LTC  2010,  p.  94;  DORNBUSH,  R.;  FISCHER,  S.  e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD,
O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda,  razão  pela  qual  os índices  de  correção  monetária  devem  consubstanciar
autênticos  índices  de  preços.  5.  Recurso  extraordinário  parcialmente  provido.  (RE
870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-262  DIVULG  17-11-2017  PUBLIC  20-11-2017).  Disponível  em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&  doc  ID=  1408072  8 >.
Acesso em 26.02.2018.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1408072%208
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segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança, tendo em
vista a ofensa ao direito de propriedade.

Naquela oportunidade, o Relator, Ministro Luiz Fux, a
fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência  e  uniformidade  com  o  que  decidido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  ao  julgar  a  questão  de  ordem  nas  ADIs  nº  4.357  e  4.425,
entendeu que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

E, por naquele momento, a Corte ter assentado que,
após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
nesse  sentido,  votou  pela  aplicação  do  aludido  índice  a  todas  as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que fosse o
ente federativo.

Com  essas  considerações,  vejamos  os  termos  do
acórdão lavrado no aludido julgamento:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema  810  da  repercussão  geral,  deu  parcial
provimento  ao  recurso  para,  confirmando,  em
parte,  o  acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  (i)
assentar  a  natureza  assistencial  da  relação
jurídica em exame (caráter não tributário) e  (ii)
manter  a  concessão  de  benefício  de  prestação
continuada  (Lei  nº  8.742/93,  art.  20)  ao  ora
recorrido  (iii)  atualizado  monetariamente
segundo  o  IPCA-E  desde  a  data  fixada  na
sentença    e  (iv)  fixados  os  juros  moratórios
segundo  a  remuneração  da  caderneta  de
poupança,  na  forma  do  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09.  Vencidos,  integralmente  o  Ministro
Marco Aurélio,  e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki,  Dias  Toffoli,  Cármen  Lúcia  e  Gilmar
Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco  Aurélio,  fixou  as  seguintes  teses  ,  nos
termos do voto do Relator:
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1) O art.  1º-F  da Lei  nº  9.494/97,  com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que  disciplina  os  juros  moratórios  aplicáveis  a
condenações  da  Fazenda  Pública,  é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de  relação  jurídico-tributária,  aos  quais  devem
ser  aplicados  os  mesmos  juros  de  mora  pelos
quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu  crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art.  5º, caput);  quanto às
condenações  oriundas  de  relação  jurídica
não-tributária,  a  fixação  dos  juros
moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é
constitucional,  permanecendo  hígido,  nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97  com a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09;  e  2)  O  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97,  com a redação dada pela  Lei  nº
11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  a
atualização  monetária  das  condenações
impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a
remuneração  oficial  da  caderneta  de
poupança,  revela-se  inconstitucional  ao
impor  restrição  desproporcional  ao  direito
de propriedade  (CRFB,  art.  5º,  XXII),  uma
vez  que  não  se  qualifica  como  medida
adequada a capturar a variação de preços da
economia,  sendo  inidônea  a  promover  os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Diante de tais circunstâncias, temos que a decisão do
Supremo Tribunal Federal determinou que, em se tratando de ação em
curso,  onde  o  débito  exequendo  de  dívida  ainda  não  foi  objeto  de
expedição  de  precatório,  aplicável  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).

Por  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao
RECURSO DE APELAÇÃO.  Quanto ao  REEXAME NECESSÁRIO, dele
CONHEÇO  e  REFORMO  EM  PARTE a  sentença,  tão  somente  para
adequá-la aos termos do que foi decidido pela Suprema Corte quanto à
Repercussão Geral (Tema nº 810), no RE 870.947/SE, que,  em relação
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aos  débitos  ainda  não  inscritos  em  precatório  é  inconstitucional  a
correção monetária pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação pela
Lei nº 11.960/2009, devendo ser aplicado a este título o IPCA-E como
índice que melhor reflete a inflação no período.

Deixo de majorar os honorários fixados na sentença,
pois os mesmos já foram fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor
da condenação, sendo este o limite estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 85
do CPC/2015, para a fase de conhecimento.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Maria das Graças Morais Guedes 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 Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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