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ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0002802-25.2012.815.0141.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Município de Riacho dos Cavalos.
Advogado : Felipe Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva.
Apelado : Auderi Teodoro de Sousa.
Advogado : Hugo Inocêncio Wanderley Maia.  

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  DIREITO  INTERTEMPORAL.
DECISÃO  PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE
QUE  DEVEM  OBSERVAR  AS  NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECI-
MENTO  DA  REMESSA  OFICIAL  E  DO
APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”  (Enunciado  Administrativo  nº  2  do
Superior Tribunal de Justiça).

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO.  FÉRIAS  E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  JUNTADA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
IRRELEVÂNCIA. DIREITO QUE DEVE SER
ASSEGURADO INDEPENDENTEMENTE DE
CONDICIONANTES  BUROCRÁTICAS
ADMINISTRATIVAS. VERBAS
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PLEITEADAS.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE
RECAI  SOBRE  A  EDILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE
PAGAMENTO.  VERBAS  DEVIDAS  AO
DEMANDANTE.   JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  EM  FACE  DA  FAZENDA.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1º-F DA
LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA
PELO  ART.  5º  DA  LEI  Nº  11.960/2009.
OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS  DAS  ADI's  4.357  e  4.425.
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  REEXAME
PARCIALMENTE PROVIDO.

- A fruição das férias com o respectivo adicional é
direito  que  deve  ser  assegurado  ainda  que  não
gozado durante  o  período  laboral,
independentemente  da  prova  de  requerimento
administrativo.

- É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores, em face à natural e evidente fragilidade
probatória  destes.  No caso,  o Município apelante
não  trouxe  aos  autos  prova  idônea do  efetivo
pagamento das férias  e das gratificações natalinas
do  período  reivindicado,  não  juntando qualquer
documento  capaz  de  infirmar  a  alegação  de
inadimplência sustentada na peça de ingresso, não
se descuidando de demonstrar, de forma idônea, o
fato impeditivo do direito do autor.

-  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 ADI's 4.357 e
4.425).

-  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
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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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  negar provimento à apelação e dar provimento parcial ao
reexame necessário, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
Município de Riacho dos Cavalos contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por Auderi Teodoro de Sousa. 

Na peça de ingresso,  o autor relatou ter sido contratado em
01/05/1986 pelo Município demandado, ocupando atualmente a função de
Secretário  do  Gabinete  do  Prefeito.  Afirmou  não  ter  gozado  de  férias
referentes aos períodos  aquisitivos de 2008/2009 e 2009/2010, bem como
não ter percebido os respectivos terços constitucionais. Sustentou, ainda, o
inadimplemento do promovido quanto ao décimo terceiro salário relativo ao
ano  de  2010.  Por  fim,  pleiteou a  condenação  do  ente  promovido  ao
pagamento das verbas indicadas.

Contestação apresentada pela edilidade (fls. 16/20), alegando
não ter o autor formulado qualquer reclamação administrativamente relativa
às citadas verbas. Destacou suas dificuldades financeiras e a necessidade de
observância  do  limite  máximo  com  pessoal  estipulado  pela  Lei
Complementar nº 101/2000. 

Sobreveio, então, sentença de procedência  (fls. 46/50), cujo
dispositivo assim restou redigido:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam
e princípios de direito aplicáveis à espécie,  com
fulcro no art. 7º, VII e XVII, c/c art. 39, §3º, ambos
da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o município promovido
a pagar ao promovente décimo terceiro salário do
ano  de  2010,  férias  integrais  não  gozadas

Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0002802-25.2012.815.0141 3



acrescidas  do  respectivo  terço  constitucional,
referentes aos períodos aquisitivos de 2008/2009 e
2009/2010, com correção monetária, pelo IPCA, a
partir de cada vencimento, e juros moratórios, de
acordo  com  os  índices  oficiais  de  remuneração
básica  da  caderneta  de  poupança,  na  forma do
art. 1º-F da Lei 9.494/97, desde a citação inicial.
Isento de custas processuais.
Condeno, ainda, a parte promovida ao pagamento
dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez
por  cento)  do  valor  total  da  condenação,  nos
termos do art. 20, §4º, do CPC” (fls. 49/50). 

Inconformado, o Município de  Riacho dos Cavalos interpôs
Recurso  Apelatório  (fls.  54/57),  alegando  a  necessidade  de  observar  os
limites  impostos  pela  Lei  Complementar  nº  101/2000  no  que  tange  aos
gastos  com  pessoal.  Sustentou  ainda  que  a  demanda  deve  ser  julgada
improcedente em virtude da inexistência de prova do correlato requerimento
administrativo. 

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  promovente  não
apresentou contrarrazões (fls. 61v.).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória
(fls. 66/69).

É o relatório. 

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  dos
presentes recursos, cumpre 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.  Entretanto, 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
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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.

No mesmo trilhar de ideias, o Superior Tribunal de Justiça
emitiu enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2.  Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir  de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Ressalta-se,  por  oportuno,  o  teor  do  Enunciado  nº  311 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que se aplica ao caso
de Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts. 496 e 1.046). A regra sobre remessa
necessária  é  aquela  vigente  ao  tempo  da
publicação  em  cartório  ou  disponibilização  nos
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autos  eletrônicos  da  sentença,  de  modo  que  a
limitação de seu cabimento no CPC não prejudica
os reexames estabelecidos no regime do art.  475
do CPC de 1973”. 

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,
conheço do recurso apelatório e da remessa oficial, passando a analisá-los
conjuntamente, em face da indissociabilidade de seus fundamentos. 

- Do Mérito

Conforme se infere dos autos,  o autor, Auderi  Teodoro de
Sousa,  servidor  público  do  Município,  alega  não  ter  gozado  de  férias
referentes aos períodos  aquisitivos de 2008/2009 e 2009/2010, bem como
não ter percebido os respectivos terços constitucionais.  Assevera, ainda,  o
inadimplemento do promovido quanto ao décimo terceiro salário relativo ao
ano de 2010.  Para a demonstração de seu direito, juntou aos autos  Fichas
Financeiras que revelam a relação jurídica entre as partes.

Em sua defesa, o Município de  Riacho dos Cavalos alegou
não ter o autor formulado qualquer reclamação administrativamente relativa
às citadas verbas. Destacou suas dificuldades financeiras e a necessidade de
observância  do  limite  máximo  com  pessoal  estipulado  pela  Lei
Complementar nº 101/2000. 

Pois  bem.  Com  relação  à percepção  de  décimo  terceiro
salário  e  ao  gozo  de  férias  remuneradas  com  o  acréscimo  do  terço
constitucional,  sabe-se  que  constitui  direito  social  assegurado  a  todo
trabalhador, seja ele estatutário ou celetista, por força da previsão do art. 39,
§3º, da Constituição Federal.

Portanto, independentemente da natureza do vínculo firmado
entre as partes, tais verbas serão devidas ao autor caso comprove os serviços
prestados à edilidade. A esta, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar o
pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas
inadimplidas.

Nesse sentido, é o entendimento cediço deste Sodalício:

“AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AGENTE  DE  LIMPEZA  URBANA  (GARI).
DÉCIMOS  TERCEIROS,  FÉRIAS  +  TERÇO
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CONSTITUCIONAL E  SALÁRIOS  ATRASADOS.
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DAS
VERBAS.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II,  DO CPC.
NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS
PROBANDI.  QUINQUÊNIOS.  PREVISÃO  EM
LEI  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
PAGAMENTO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  INEXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTADORA QUANTO A CARGOS E
PERCENTUAIS  DEVIDOS.  IMPOSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  JUROS DE
MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA.
AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO
PEDIDO.  CONDENAÇÃO  DA EDILIDADE  AO
PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  TJPB.  ART.  557  DO  CPC.
RECURSO DESPROVIDO.  -  Não é  razoável  ou
justo  admitir  que  o  servidor  público  exerça  seu
mister sem a correspondente contraprestação.  In
casu,  não  havendo  comprovação  do  pagamento
relativo  aos  décimos  terceiros  salários,  férias  +
terço  constitucional,  quinquênios  e  aos  salários
atrasados  não  alcançados  pela  prescrição
quinquenal, é de rigor a condenação da Edilidade
aos respectivos pagamentos. - Nos termos do art.
333,  II,  do  CPC,  incumbe  ao  Município
demonstrar  que  efetivamente  pagou  as  verbas
remuneratórias de servidor público supostamente
inadimplidas. (…)”  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001423420148150191, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j.
em 19-04-2016) – (grifo nosso).

No presente caso,  consigno que  o Município  apelante  não
trouxe aos autos prova do efetivo pagamento das férias do período pleiteado
e, quanto à gratificação natalina  relativa ao ano 2010,  também não juntou
qualquer  documento  capaz  de  infirmar  a  alegação  de  inadimplência
sustentada na peça de ingresso, não se descuidando de demonstrar de forma
idônea o fato impeditivo do direito do autor. 

Não há que se cogitar, ainda, o acolhimento da alegação de
necessidade de prova do requerimento administrativo de gozo de férias para
que seja garantido o direito ao respectivo servidor. Isso porque a fruição das
férias com o respectivo adicional é direito que deve ser assegurado ainda
que  não  gozado durante  o  período  laboral,  independentemente  do
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condicionamento  de  formalidades  burocráticas  administrativas.  Nesse
sentido,  confira-se  o  julgado  desta  Egrégia  Segunda  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  –
REEXAME  NECESSÁRIO  –  AÇÃO  DE
COBRANÇA  –  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL –  SALÁRIOS  RETIDOS  E  TERÇO
DE  FÉRIAS  –  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
PAGAMENTO – ÔNUS DO PROMOVIDO (ART.
333,  II,  DO  CPC)  –  VERBAS  DEVIDAS  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO EM
PATENTE  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA – ARTIGO 557,  'CAPUT',
DO  CPC  E  DA  SÚMULA  253  DO  STJ  –
SEGUIMENTO NEGADO. 
- Constitui direito de todo servidor público receber
os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício
do  cargo  para  o  qual  foi  nomeado.  Atrasando,
suspendendo  ou  retendo  o  pagamento  de  tais
verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o
Município,  inquestionavelmente,  ato  abusivo  e
ilegal, impondo-se julgar procedente o pedido de
cobrança.
- O pagamento do terço de férias não está sujeito
à comprovação de requerimento de férias, nem do
seu efetivo gozo. O mais importante é que tenha o
servidor  laborado durante  o período reclamado,
com  sua  força  de  trabalho  em  favor  da
Administração,  sem exercer  um direito  que  lhe
era garantido.
-  De  acordo  com  o  sistema  do  ônus  da  prova
adotado pelo CPC, cabe ao réu demonstrar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
servidor  alegado  em  sua  defesa,  sujeitando  o
Município  aos  efeitos  decorrentes  da  sua  não
comprovação.
-  Consoante  artigo  557,  'caput',  do  CPC,  ao
Relator  é  dado  negar  provimento  ao  recurso
monocraticamente,  em  razão  de  a  insurgência
estar em confronto com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal.
-  'Súmula  253,  STJ:  O  art.  557,  do  CPC,  que
autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o
reexame  necessário'”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021284120138150261,  Relator  DES
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ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS. j. em 15-
03-2016) – (grifo nosso).

Assim sendo, tendo  o autor comprovado o vínculo laboral
junto à edilidade, bem como não se desincumbindo esta do ônus probatório
relativo  à  demonstração  de  pagamento  das  férias  e  décimo  terceiro  dos
períodos questionados, correto se revela o julgamento de procedência dos
pedidos autorais.

- Dos Juros e Correção Monetária

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.
Isso  porque a situação  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
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.
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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.

Dessa  forma,  no  presente  caso,  em  se  verificando  que  o
atraso nas verbas e o ajuizamento da demanda ocorreram posteriormente ao
advento da Lei nº 11.960/2009, deve-se observar 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.

- Conclusão
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Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Reexame Necessário, tão
somente  para  reformar  a  aplicação  de  juros  e  correção  monetária  na
condenação  imposta  na  sentença  reexaminada, devendo-se  observar  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.  Quanto  à  Apelação  do
Município, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado, com jurisdição limitada,  em substituição ao 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,  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, 13 de junho
de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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