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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível e
remessa  necessária.  Ação  ordinária  de  revisão  de
remuneração.  Policial  militar  da  ativa.  Prejudicial  de  mérito.
Prescrição  de  fundo  de  direito.  Relação  de  trato  sucessivo.
Renovação  periódica.  Rejeição.  Adicional  de  insalubridade.
Anuênio.  Possibilidade  de  congelamento  das  verbas  após  a
edição da Medida Provisória Nº 185/2012. Conversão na Lei Nº
9.703/2012.  Direito  à  percepção  dos  valores  retroativos  não
alcançados  pela  prescrição  quinquenal.  Juros  de  mora  e
correção  monetária.  Apelação  e  remessa  parcialmente
providas.

- Tratando-se de pleito que envolve a percepção de diferenças
salariais, e não havendo anterior recusa do Poder Público do
direito postulado, não ocorre a prescrição do fundo de direito,
mas, tão somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio
que precedeu a propositura da ação.

- Com a vigência da Medida Provisória nº 185/2012, convertida
na Lei Estadual nº 9.703/2012, as disposições do art. 2º da LC
nº50/2003  foram  expressamente  estendidas  aos  militares,
passando  a  permitir  o  congelamento  do  adicional  de
insalubridade e  do anuênio,  após a  vigência  da  supracitada
norma.

-  Nas  condenações  contra  a  Fazenda  Pública,  deve-se
observar a incidência dos juros de mora da seguinte forma: a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.
2.322/1987,  no  período  anterior  a  24/08/2001,  data  de
publicação da Medida Provisória nº 2.180- 35, que acresceu o
art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a
partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da



Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997;  c)  percentual  estabelecido  para  caderneta  de
poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d)
percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

-  Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação
do  INPC  até  a  entrada  em  vigor  do  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/2009, após a qual se deve aplicar a respectiva redação
dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê a aplicação
dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a
partir  do  qual  passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo
ser observado como índice o IPCA-E.

- Apelo e remessa necessária parcialmente providos.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar parcial provimento à apelação do Estado da Paraíba e, à remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Antônio Dartagnan Santos da Costa  ajuizou Ação Ordinária  de
Revisão de Remuneração, em face do Estado da Paraíba, alegando que é policial militar
da ativa, e que percebe, a título de remuneração, parcelas de “Soldo”, “anuênio P. Militar”,
“Gratificação de Habilitação” e “Grat. Insalubridade P. Militar”,  entretanto, o promovido,
com  base  no  princípio  da  legalidade,  bem  como  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,
congelou  os  adicionais  e  gratificações  percebidos  por  todos  os  funcionários  públicos
ativos  e  inativos  da  Administração  direta  e  indireta,  o  que  é  descabido  quanto  aos
servidores militares.

Requer a condenação do Estado da Paraíba, para que proceda com
a atualização da remuneração do autor, até 15/05/2012, data da entrada em vigor da Lei
nº 9.703/2012, devendo a parcela de “anuênios” ser paga na proporção de seu tempo de
serviço,  sobre  o  valor  da  parcela  recebida  a  título  de  “soldo”,  conforme  a  Lei  nº
5.701/1993, assim como que a parcela de “Grat. Insalubridade P. Militar” seja paga na
razão de 20% (vinte por cento) do valor da parcela percebida a título de “soldo”, com os
devidos reajustes.

Pugna, ao final, pela condenação do promovido ao pagamento das
diferenças do valor pago a menor da remuneração do autor, como também das parcelas
que  vierem  a  vencer  no  curso  da  demanda,  respeitado  o  quinquênio  anterior  ao
ajuizamento da ação, com juros e correção monetária, a contar da ocorrência do fato
lesivo (fs. 02/14).

Junta documentos às fs. 15/21.



Citado (f. 24v.), o Estado da Paraíba apresentou contestação às fs.
25/35, levantando, prefacilamente, a prejudicial da prescrição de fundo de direito, e, no
mérito, aduz ser, plenamente, aplicável aos servidores militares as disposições contidas
na Lei Complementar Estadual nº 50/2003.

Por  fim,  requer  a  inversão  do  ônus  da  sucumbência,  e  a
improcedência de todos os pedidos elencados na exordial.

Impugnação à contestação às fs. 37/44.

Na sentença às fs. 47/49v., o Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Capital  julgou, parcialmente,  procedentes os pleitos iniciais,  afastando a prejudicial  de
prescrição de fundo de direito, e, no mérito, condenando o Estado da Paraíba a correção
do valor nominal relativo aos anuênios e à gratificação de insalubridade de policial militar,
na forma da Lei nº 5.701/1993, e art. 4º da Lei estadual nº 6.507/97, com base no soldo
vigente  em  26/01/2012,  assim  como,  ao  pagamento  das  respectivas  diferenças
remuneratórias decorrentes do recebimento a menor, respeitada a prescrição quinquenal,
até a efetiva correção dos valores nominais, com juros e correção.

Condenando, ainda, a parte promovida, ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, com base nos §§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo
Civil de 1973, no percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser apurado em sede de
liquidação de sentença, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs apelação às fs. 52/60,
aduzindo, inicialmente, o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, uma vez que
a data de 30/04/2008 foi o termo final do lapso prescricional, que já havia sido alcançado
quando do ajuizamento da presente ação.

Assevera, ademais, que a Lei Complementar Estadual nº 50/2003
aplica-se,  plenamente,  à  carreira  militar,  haja  vista  que,  embora  seja  uma  categoria
especial, o agente não deixa de ser servidor público da Administração Direta.

Afirma,  outrossim,  que  o  adicional  de  insalubridade  somente  é
devido  enquanto  existirem  as  condições  fáticas  necessárias  –  efetivo  exercício  de
atividades em condições de graves danos à saúde ou possibilidade de contração de
doença profissional.

Requer,  ao  final,  a  reforma  da  sentença  para  reconhecer  a
ocorrência da prescrição de fundo de direito, e, uma vez ultrapassada a prejudicial, que
seja excluída da condenação aos meses em que não houve qualquer pagamento a título
de adicional de insalubridade, por caracterizar sentença extra petita.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  recorrido/apelado  às  fs.  65/72v.,
pugnando  pelo  desprovimento  da  apelação,  mantendo-se  a  sentença  recorrida  nos
termos em que foi lançada nos autos.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  requer  o  prosseguimento  do
recurso,  sem manifestação de mérito,  por  entender  estar  ausente interesse público e
relevância social que torne necessária a manifestação ministerial (fs. 76/79).

É o relatório.



VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  foi
publicada em 14/03/2017 (f. 60v.), ou seja, 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.

Outrossim, em atenção ao disposto no § 3º do art. 1.010 do Código
de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade da apelação cabe, exclusivamente,
a esta segunda instância.

Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
conheço da apelação e da remessa necessária.

- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

No tocante à referida prejudicial de mérito, o argumento aduzido pelo
apelante, de que o próprio direito foi negado ao autor/recorrido, não há como prosperar,
uma  vez  que  o  caso  em  apreço  trata-se  de  revisão  de  parcela  remuneratória,  cujo
pagamento ocorre mensalmente,  restando, portanto, configurada uma relação de trato
sucessivo.

Outrossim,  não  busca  o  apelado  na  petição  inicial  o  direito  à
percepção ou não do anuênio ou da gratificação de insalubridade, mas sim a forma de
cálculo utilizada pela Administração Pública para conceder tais verbas.

Logo, o que se aplica,  in casu, é o teor da Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça que dispões que “nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do  quinquênio
anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.  CONGELAMENTO  DE
ANUÊNIOS.  INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO  FUNDO  DE
DIREITO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA 83/STJ.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ é firme de que se tratando de pleito
que envolve a percepção de diferenças salariais, e não havendo
anterior  recusa  do  Poder  Público  do  direito  postulado,  não
ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das
parcelas  vencidas  antes  do  quinquênio  que  precedeu  a
propositura da ação. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está
em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão
pela qual  não merece prosperar  a irresignação.  Incide,  in  casu,  o
princípio  estabelecido  na  Súmula  83/STJ:  "Não  se  conhece  do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se  firmou  no  mesmo  sentido  da  decisão  recorrida."  3.  O  caso
concreto  exige  também  a  analise  da  Lei  Complementar  Estadual
50/2003,  em  especial  o  seu  art  2º,  em  relação  aos  militares.



Conforme a jurisprudência desta Corte,  a análise da referida lei  é
obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula
280/STF:  "Por  ofensa  a  direito  local  não  cabe  Recurso
Extraordinário." 4. Agravo Regimental não provido1. (grifo nosso)

E, desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Reexame Necessário e
Apelações Cíveis - Ação de cobrança c/c obrigação de fazer - Militar -
Gratificação  de  insalubridade  -  Pagamento  pelo  valor  nominal  -
Prejudicial de mérito - Prescrição - Rejeição.  - Em se tratando de
dívida da Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias,
inserida  no  rol  daquelas  de  trato  sucessivo,  a  prescrição  só
atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação. PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO -
Reexame Necessário  e  Apelações Cíveis  -  Ação  de  cobrança  c/c
obrigação  de  fazer  -  Militar  -  Gratificação  de  insalubridade  -
Pagamento pelo valor nominal - Incidência da Lei Complementar nº
50/2003 - Impossibilidade - Interpretação desfavorável aos militares -
Ausência de extensão expressa à categoria - Congelamento indevido
-  Edição  da  Medida  Provisória  nº  185/2012,  convertida  na  Lei  nº
9.703/2012 - Referência apenas à gratificação por tempo de serviço
"anuênios"  -  Não  se aplica  a  verba em questão  -  Reforma neste
ponto - Pagamento das diferenças pretéritas devidas - Provimento ao
apelo do autor, desprovimento ao apelo do Estado da Paraíba e da
remessa necessária. [...]2 (grifo nosso)

Diante  dessas  considerações,  rejeito a  prejudicial  de  mérito
levantada pelo Estado da Paraíba.

- MÉRITO

Como relatado, o cerne da questão posto em juízo diz respeito à
legalidade ou não do congelamento da atualização dos valores relativos à gratificação de
insalubridade,  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  soldo,  e  ao
anuênio,  em  razão  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  percebidos  pelo  autor/apelado
policial militar da ativa.

Segundo  o  autor/apelado,  os  valores  da  gratificação  de
insalubridade e do anuênio estão sendo pagos em desacordo com a lei, pelos valores
nominais e absolutos, desde a data que a supracitada lei complementar entrou em vigor.

Da  leitura  do  art.  2º,  caput,  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,
observa-se  que  o  retromencionado  dispositivo  legal  previu  o  pagamento  pelo  valor
absoluto e nominal dos adicionais e gratificações percebidos pelos servidores públicos
estaduais da Administração Direta e Indireta, de acordo com o valor pago no mês de
março de 2003.

Ocorre que a Lei Complementar nº 50/2003, por se tratar do regime
jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, não se sobrepõe ao regime

1 STJ, AgRg no AREsp 829.255/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/04/2016, DJe 27/05/2016
2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00046040220158152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 19-12-2017



jurídico dos militares, que é específico, embora, tão somente, no que se refere ao critério
remuneratório.

Destarte, o regramento constante na lei  complementar em debate
atinge, apenas, os servidores públicos civis da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Estadual, em face da ausência de expressa referência aos servidores militares. 

A jurisprudência  dos  tribunais  superiores,  em  caso  semelhantes,
firmou entendimento no sentido de que o regramento dos servidores civis não é aplicável
aos militares, estendendo-se a estes somente aquilo que a legislação própria determinar
de forma específica. Dessa feita, o regime jurídico a que se submetem os militares não se
confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que possuem direitos, garantias,
prerrogativas e impedimentos próprios. Atente-se:

CONSTITUCIONAL.  SERVIÇO  MILITAR  OBRIGATÓRIO.  SOLDO.
VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
1º,  III,  5º,  CAPUT,  E  7º,  IV,  DA  CF.  INOCORRÊNCIA.  RE
DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares
a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o
fez para outras  categorias  de trabalhadores.  II  -  O regime a  que
submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos
servidores  civis,  visto  que  têm direitos,  garantias,  prerrogativas  e
impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar
obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da
soberania  da  pátria.  IV  -  A  obrigação  do  Estado  quanto  aos
conscritos limita-se a fornecer-lhes  as  condições materiais  para  a
adequada  prestação  do  serviço  militar  obrigatório  nas  Forças
Armadas. V – Recurso extraordinário desprovido3.

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.  3.  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.
4. Recurso Ordinário provido4.

Logo,  diante da ausência de previsão expressa no art.  2º  da Lei
Complementar nº 50/2003 em relação aos policiais militares, é indevido o congelamento

3 STF,  RE 570177, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008,
REPERCUSSÃO  GERAL -  MÉRITO  DJe-117  DIVULG  26-06-2008  PUBLIC  27-06-2008  EMENT  VOL-
02325-09 PP-01737
4 STJ, RMS 31.797/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe
20/11/2013



do adicional de insalubridade, bem como do anuênio, haja vista que a referida norma se
limitou aos servidores civis. 

Ressalte-se, ademais, que, com a edição da Medida Provisória nº
185/2012,  e  sua  posterior  conversão  na  Lei  nº  9.703/2012,  restaram  alcançados  os
“anuênios”,  em  face  da  expressa  menção  do  parágrafo  único  do  art.  2º  da  Lei
Complementar nº 50/2003, senão, vejamos:

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”. 

Lei Nº 9.703/2012:

“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”. 

Verifica-se,  portanto,  que  o  regramento  disposto  na  Lei
Complementar nº 50/2003 não é aplicável aos militares, entretanto, a Lei nº 9.703/2012
estendeu aos militares o congelamento  do adicional  por  tempo de serviço,  conhecido
como anuênio, em nada se referindo à gratificação de insalubridade.

O tema,  inclusive,  já  restou sumulado por  esta Egrégia  Corte de
Justiça, quando da edição da Súmula 51, que dispõe que “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 nº 185,  de
25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012”.

Cabe  destacar  que  o  Tribunal  Pleno  deste  Tribunal  de  Justiça
rejeitou questão de ordem suscitada, mantendo a redação da Súmula 51:

QUESTÃO  DE  ORDEM.  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 51. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO.  ERRO  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  TEOR  DO
ACÓRDÃO  DOTADO  DE  CLAREZA E  PRECISÃO.  APROVAÇÃO
UNÂNIME PELO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
- Restando demonstrado nos autos a nitidez e a precisão do acórdão
aprovado,  por  unanimidade,  pelo  Tribunal  Pleno  desta  Corte  de
Justiça,  não  há  que  se  falar  em  ocorrência  de  erro  material  no
tocante ao teor da Súmula nº 51, referente ao adicional por tempo de
serviço  -  anuênio.  VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes
autos. ACORDA o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por maioria, rejeitar a questão de ordem5. 

5 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  20007286220138150000,  Tribunal Pleno,  Relator  DES.
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 22-02-2017



Sendo  assim,  mostra-se  acertada  a  sentença,  por  reconhecer  o
direito do autor ao pagamento das verbas em questão de acordo com o art. 4º da Lei nº
6.507/97,  com  o  recebimento,  inclusive,  das  diferenças  resultantes  do  pagamento  a
menor, referente ao período não prescrito, compreendido nos cinco anos que antecedem
o ajuizamento da ação.

Contudo, os efeitos do congelamento somente podem ocorrer após
o dia 25 de janeiro de 2012, data da publicação da Medida Provisória nº 185 e não 26 de
janeiro, como determinou o juízo a quo.

- DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Em relação aos juros de mora e correção monetária, tem-se que,
nas condenações contra a Fazenda Pública, deve-se observar a incidência dos juros de
mora da seguinte forma: a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.
2.322/1987, no período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
2.180- 35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a
partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009, que
deu nova redação ao art.  1º-F da Lei  n.  9.494/1997;  c)  percentual  estabelecido para
caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d) percentual de
0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do INPC
até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a
respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê a aplicação dos
índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, até a data de
25/03/2015,  momento  a  partir  do  qual  passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice
o IPCA-E.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  rejeito a  prejudicial  de  prescrição,  e  dou
provimento  parcial ao  apelo  do  Estado  da  Paraíba  e  à  remessa  necessária,  para
reconhecer que o direito do autor/apelo de perceber, até o dia 25 de janeiro de 2012, data
da  publicação  da  Medida  Provisória  nº  185,  os  valores  descongelados  das  verbas
relativas ao adicional de insalubridade e ao anuênio, bem como para reformar a sentença
recorrida, quanto à aplicação de juros e correção monetária, nos termos acima dispostos.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto. 6

João Pessoa, 22 de maio de 2018. 

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                                          - Relator -
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