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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000248-56.2009.815.0151.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Aldai Fernandes Moreira e outros. 
Advogado : Fabrício Abrantes de Oliveira. 
Apelado : Município de Santa Cruz.
Advogado : Francisco Valdomiro Gomes.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE
SANTA CRUZ.  CANDIDATOS APROVADOS.
NOMEAÇÃO E POSSE.  IMPEDIMENTO  DO
EXERCÍCIO.  DESLIGAMENTO EFETUADO
POR  GESTOR  MUNICIPAL.  POSTERIOR
CONVOCAÇÃO.  PLEITO  DE
RECEBIMENTO  DAS  VERBAS
REMUNERATÓRIOS DEVIDOS DURANTE O
AFASTAMENTO  IRREGULAR.
PROVIMENTO DO APELO. 

-  A jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça
firmou-se no sentido de que “é devido, ao servidor
reintegrado,  o  pagamento  de  todas  as  vantagens
devidas, durante o período de afastamento, como se
em efetivo exercício estivesse”   (AgRg no AREsp
261.959/SE,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES,  SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 14/05/2014).

- Uma vez reconhecido o direito da parte autora à
reintegração,  é  devido  o  pagamento  retroativo  de
todos  os  valores  não  pagos  correspondentes  ao
período que esteve afastada irregularmente. 
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 VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento à apelação, nos termos do voto do relator,
unânime. 

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Aldai Fernandes
Moreira e outros, hostilizando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª
Vara da Comarca de  Sousa, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
apelante em face do Município de Santa Cruz. 

Na peça  de  ingresso  (fls.  02/08),  os  autores  alegaram que
foram aprovados em concurso público organizado pelo Município de  Santa
Cruz, tendo sido nomeados e empossados em 2004.

Aduziram que, em 17 de janeiro de 2005, o Chefe do Poder
Executivo  expediu  o  Decreto  Municipal  n°  01/2005,  declarando  a
desnecessidade de diversos cargos previstos no edital do certame, ensejando
o desligamento destes dos quadros de servidores da Administração Pública.

Narraram que, em 17 de dezembro de 2008, a Administração
Municipal  editou  um  novo  Decreto   -  n°  17/2008  -  revogando  o
supramencionado Decreto  N° 01/2005 e nomeando novamente os  antigos
concursados, dentre os quais se incluem os autores.

Asseveraram, pois, que caberia a parte promovida arcar com
os salários devidos aos promoventes, uma vez que ficaram a disposição da
Administração.  Neste  contexto, ingressaram com  a  presente  demanda
pleiteando o recebimento dos salários referentes ao período de maio de 2004
e dezembro de 2008, bem como os 13° salários e terço constitucional de
férias.

Contestação  apresentada  (fls.  36/38),  sustentando  que  os
autores não trabalharam junto à edilidade, bem como que não comprovaram
a ilegalidade do Decreto n° 01/2005, o que não lhes assiste direito à cobrança
perquirida, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Ao sentenciar,  o  magistrado de  piso julgou improcedente  a
demanda (fls. 62/63). 

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls.
67/71), alegando que “houve a supressão ilegal do direito das apelantes de
trabalharem, efetivamente, por parte do ente empregador, mês a mês, isto é,
na prática os colocou em disponibilidade”.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  apelo,  a  fim  de  que  a
demanda seja julgada procedente, “ante a ausência de prova de pagamentos
dos vencimentos das servidoras apelantes no período descrito na exordial”,

Contrarrazões apresentadas (fls. 74/78). 
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A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, posicionou-
se pelo prosseguimento do recurso sem manifestação do mérito (fls. 82).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência
e aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nessa perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas de pensamentos,  a  fim de discutir  a  Lei n.º  13.105/2015  e emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob  esse  enfoque,  analisando  sistematicamente  o  Novo
Código de Processo Civil  e  os  enunciados do FPPC quanto  ao  tema em
debate, entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às
sentenças  publicadas  – ou  divulgadas  nos  autos  eletrônicos  – após a  sua
vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios
e regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir o já mencionado  ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Dito  isso, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois  bem.  Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
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conheço do apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Consoante relatado, o cerne da questão consubstancia-se em
perquirir se  os  autores possuem ou não direito ao recebimento dos salários
não pagos no período em que estiveram afastados de  suas atividades  em
virtude do ato do gestor municipal que declarou a desnecessidade os cargos
para os quais foram nomeados em virtude de concurso público. 

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno
processual, constata-se que os autores, após lograrem aprovação no concurso
público  do Município de Santa Cruz,  foram nomeados e  empossados nos
respectivos  cargos,  contudo,  alguns  meses  depois,  foram  desligados  da
Administração Pública em virtude da edição do Decreto n°  01 - de 17 de
janeiro  de  2005  -  que  declarou  a  desnecessidade  de  diversos  cargos
municipais. 

No entanto, posteriormente,  o Decreto n° 17/2008 revogou o
supracitado ato normativo que havia declarado a desnecessidade dos cargos,
convocando os servidores afastados para reassumirem seus cargos, dispondo
em seu art. 3°, in verbis:

“Art. 3° - O Município de Santa Cruz, através de
sua  Procuradoria-Geral,  deverá  encaminhar
petição  à  Justiça reconhecendo  expressamente  o
direito dos servidores,  nos termos do art.  269 do
Código de Processo Civil, em todos os processos de
mandado  de  segurança  que  figura  como  réu,
requerendo,  por  conseguinte,  suas  extinções  com
julgamento de mérito”.

Como se pode ver, ao editar o novo Decreto, o próprio ente
municipal  reconheceu  o  direito  dos  servidores  de  serem  reintegrados  ao
cargo,  e,  por  conseguinte,  a  ilegalidade  do ato  que  os  havia  afastado do
quadro de servidores da Administração Pública; máxime em decorrência do
teor  do  supratranscrito  artigo  3°,  que  reconheceu  a  procedência  dos
mandados de segurança que atacavam ilegalidade da edição do Decreto n°
01/2005.

Doutro  norte,  verifico  que  os  ora  autores  desta  Ação  de
Cobrança  impetraram  o Mandado  de  Segurança  (n°  0000326-
08.2009.815.0371), objetivando a reintegração nos cargos em comento, não
obtendo a concessão da segurança por ausência de prova pré-constituída, nos
termos do acórdão disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba. 

Ocorre que, embora não exista ordem judicial determinando a
reintegração  dos  autores  aos  seus  cargos,  vislumbro,  como  dito,  que  o
próprio ente  municipal,  por  meio  do  art.  3º  do  Decreto  n°  17/2008,
reconheceu o direito à reintegração dos servidores e a ilegalidade do Decreto
n° 01/2005, de forma que, a meu sentir, é devida a percepção dos salários no

Apelação Cível nº 0000284-56.2009.815.0371                           4



período em que os autores estiveram impedidos de exercer suas atividades,
porquanto  a  ausência  de  prestação  dos  serviços  se  deu  unicamente  pelo
irregular desligamento.

Nesse  sentido,  trago  à  baila  precedentes  do  Tribunal  da
Cidadania e desta Corte de justiça:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
REINTEGRAÇÃO.  DIREITO  AO
RESSARCIMENTO DE TODAS AS  VANTAGENS.
ARTS. 28 E 68 DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE
OFENSA  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA
284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS
NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  REQUISITO  DO
PREQUESTIONAMENTO  ATENDIDO.
INCIDÊNCIA, CONTUDO, DA SÚMULA 83/STJ.
ACÓRDÃO  RECORRIDO  CONSOANTE  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A indicação genérica de ofensa ao art. 535, II, do
CPC,  que  não  demonstra  em  que  consistiria  a
necessidade  de  enfrentamento,  pelo  Tribunal  de
origem,  quanto  aos  dispositivos  legais  tidos  por
violados,  de  sorte  a  demonstrar  em que  ponto  o
acórdão embargado permanecera omisso, importa
em  deficiência  de  fundamentação,  pelo  que  o
recurso,  de  fato,  esbarra  no  óbice  da  Súmula
284/STF.
II.  Ademais,  compulsando  o  acórdão  impugnado,
constata-se que as questões jurídicas relativas aos
arts. 28 e 68 da Lei 8.112/90 foram enfrentadas, no
aresto impugnado.
III.  Todavia,  não  obstante  prequestionada  a
matéria,  o  Recurso Especial,  de toda forma,  não
merece  trânsito,  em razão da existência de  outro
óbice,  qual  seja,  o  comando  da  Súmula  83/STJ,
porquanto a orientação do Tribunal de origem está
em consonância com o entendimento firmado por
esta Corte, segundo o qual é devido, ao servidor
reintegrado,  o  pagamento  de  todas  as  vantagens
devidas, durante o período de afastamento, como
se em efetivo exercício estivesse, nos termos do art.
28 da Lei 8.112/90. Precedentes do STJ.
IV. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que o servidor público reintegrado ao cargo, em
virtude da declaração judicial de nulidade do ato
de  demissão,  tem  direito  aos  vencimentos  e  às
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vantagens que lhe seriam pagos durante o período
de  afastamento" (STJ,  AgRg  no  REsp
1.372.643/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).
V.  Agravo  Regimental  improvido.”  (AgRg  no
AREsp  261.959/SE,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES,  SEGUNDA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 14/05/2014) – (grifo nosso).

E,

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA.  CONCURSO  PÚBLICO
MUNICIPAL.  CANDIDATO  APROVADO.
NOMEAÇÃO  E  POSSE.  SUSPENSÃO  DAS
ATIVIDADES  POR  MEIO  DE DETERMINAÇÃO
DO  NOVO  GESTOR.  AUSÊNCIA  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  INOBSERVÂNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA DEFESA. AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  POSTERIOR
CONVOCAÇÃO  AO  CARGO.  PERCEBIMENTO
DAS  VERBAS  REMUNERATÓRIAS  RELATIVAS
AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DIREITO DO
SERVIDOR.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  ADICIONAL  NOTURNO.
DIREITO  INEXISTENTE.  REFORMA  PARCIAL
DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-
A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  -  O
afastamento  do  servidor  público  efetivo  não
dispensa  o  devido  processo  legal,  sento  tal
exigência  de  gênese  constitucional,  conforme
preleciona o art. 5º, LIV, da Lex Mater. - Segundo o
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
servidor  reintegrado  deve  ser  ressarcido  dos
vencimentos a que faria jus desde o desligamento
indevido,  a  fim  de  restabelecer  a  situação
injustamente  desconstituída."  (STJ  -  AgRg  no
AREsp  165.575/RJ,  Rel.  Ministro  Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em
21/11/2013,  DJe  29/11/2013).  -  A  disposição
constante  do  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de
Processo  Civil,  supõe  ao  julgador,  de  forma
isolada,  dar  provimento ao recurso,  conferindo à
parte  prestação  jurisdicional  equivalente  à  que
seria concedida caso a demanda fosse julgada pelo
órgão colegiado, mormente pelos precedentes desta
Câmara  no  mesmo  sentido”  (TJPB  -

Apelação Cível nº 0000284-56.2009.815.0371                           6



ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010354820148150151,  Relator  DES
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 27-01-2016).  

Outrossim,  trago  à  baila  julgado  desta  Egrégia  Corte
Julgadora que reconheceu o direito de percepção dos salários referentes ao
período  de  desligamento  dos  servidores  do  Município  de  Santa  Cruz,  in
verbis:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CIVIL  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  EM
CARGO  PÚBLICO  E  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS  SENTENÇA  QUE  CONDENOU  0
MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  -
APELAÇÃO  CÍVEL  -  PRINCÍPIO  DA
RESTITUTIO  IN  INTEGRUM  -  EFEITOS
PATRIMONIAIS  QUE  DEVEM  SER  CONTADOS
DA DATA DO ATO IMPUGNADO INDENIZAÇÃO
DEVIDA - DESPROVIMENTO. Agiu com acerto o
magistrado  quando  condenou  a  edilidade  ao
pagamento dos salários e vantagens que o apelado
deixou de receber no período em que foi afastado
indevidamente  de  suas  funções,  pois,  em  se
tratando  de  reintegração  de  servidor  público,  os
efeitos patrimoniais devem ser contados da data do
ato impugnado”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00045497220078150371,  1ª  Câmara
cível, Relator Des. Leandro dos Santos , j. em 05-
02-2013). (grifo nosso).

Desse modo, merece reforma a sentença para que o Município
seja condenado a pagar  aos autores os valores referentes aos  vencimentos
não pagos de 17 de janeiro de 2005 a 14 de novembro de 2008.

Neste sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL/REEXAME  NECESSÁRIO  -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -  EXONERAÇÃO DE
SERVIDOR  -  NULIDADE  RECONHECIDA
ADMINISTRATIVAMENTE  -  REINTEGRAÇÃO  -
EFEITOS  EX  TUNC  -  REMUNERAÇÃO  -
DIREITO ASSEGURADO -  JUROS DE MORA -
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  9.494/97  COM  A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  nº  11.960/2009  -
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -
SUCUMBÊNCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA  -
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INTELIGÊNCIA  DO  ART.  20,  §  4º,  DO  CPC  -
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.- O servidor
público reintegrado por decisão administrativa tem
direito  à  incorporação  de  todos  os  benefícios  e
gratificações e, ainda, ao ressarcimento de todos os
vencimentos e vantagens pecuniárias das quais foi
privado  em  função  da  ilegal  demissão.-  A
atualização  dos  valores  devidos  deve  observar  a
sistemática da Lei nº 11.960/2009, vigente na data
de ajuizamento da ação.- Havendo sucumbência da
Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão
fixados de acordo como o art. 20, § 4º, do CPC.-
Sentença  parcialmente  reformada  no  reexame
necessário”.  (TJMG -  Apelação  Cível
 1.0701.09.285803-7/001,  Relator(a):  Des.(a)
Carlos  Levenhagen  ,  5ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 12/01/2012, publicação da súmula
em 24/01/2012). 

Quanto à  aplicação de  juros  e  correção monetária,  é  de  se
ressaltar que o caso em análise se enquadra no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997
– com  redação  conferida  pela  Lei  nº  11.960/2009  –,  devendo-se,  pois,
observar  os  índices  oficiais  da  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança.

Observe-se,  ainda,  que  a  Lei  nº  11.960/2009  não  pode
retroagir,  ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua
vigência, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA
PÚBLICA.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO
IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO
QUANDO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO
RETROATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA
LEI  N.  11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).  VÍCIOS DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2.  O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
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do  Resp  1.205.946/SP,  sob  o  rito  do  art.  543-C,
assentou que as normas disciplinares dos juros de
mora possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês, nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação
da MP n. 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 MP n. 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; e  (c)  percentual  estabelecido
para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.(...)”  (STJ/EDcl nos Edcl nos Edcl no
AgRg  no  REsp  957810/RS,  5ª  Turma,  Rel.  Min.
Moura Ribeiro, j. em 17/09/2013) - (grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art.1º-F da Lei nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade declarada, que:  “fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i)
os  créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão  observar  os  mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige  seus  créditos  tributários”  (Questão  de  Ordem nas  ADIs  4.357 e
4.425).

Assim  sendo,  tem-se  que,  em  condenações  em  face  da
Fazenda Pública, deve-se observar a incidência de 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
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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.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  DOU PROVIMENTO ao Apelo,  para condenar o Município de
Santa Cruz a pagar aos autores  os valores referentes aos  vencimentos  não
pagos de  17 de  janeiro de 2005 a  14 de  novembro de 2008,  devendo-se
observar os juros de mora de 0,5% ao mês e correção pelo INPC até a data da
entrada em vigor da Lei 11.960/2009, qual seja 30/06/2009. Após a referida
data, deverá ser observada a incidência dos índices de correção monetária e
juros da caderneta de poupança até 25/03/2015,  incidindo, após tal data, o
índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês.

Em  virtude  da  modificação  do  julgado,  condeno  o  réu  ao
pagamento  de  honorários,  os  quais  fixo  em  R$  1.000,00  (mil  reais),
observando, ainda, a isenção de custas do ente promovido. 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento,  o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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