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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO N. 0005746-65.2013.815.0011
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
RECORRENTE: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RECORRIDO: Erbson Jecelino Gonçalves Pedro
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier
INTERESSADO: Município de Campina Grande
ADVOGADO: Alessandro Farias Leite

REEXAME NECESSÁRIO. RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO DE
NÍVEIS  C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  AGENTE  ADMINISTRATIVO.
DISCIPLINAMENTO  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  N.  008/2001.
PROGRESSÃO  FUNCIONAL  HORIZONTAL  E  VERTICAL.
COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS  REFERENTES  À  PRIMEIRA.
SERVIDOR QUE FAZ  JUS AO  REENQUADRAMENTO.  DISPOSIÇÕES
QUE ALTERARAM REFERÊNCIAS E NÍVEIS.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE
OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

- Demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar
n. 008/2001, o autor tem direito à progressão horizontal requerida, bem como
faz jus ao recebimento das diferenças do período pretérito.

-  Do  STJ:  “[...]  Na  linha  da  pacífica  jurisprudência  desta  Corte,  a
correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  como  consectários  legais  da
condenação principal,  possuem natureza de ordem pública e  podem ser
analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o  que  afasta
suposta  violação  do  princípio  do  non  reformatio  in  pejus.  […].”
(AgRg  no AREsp  643.934/PR,  Rel.  Ministro  Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/05/2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial.
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Trata-se do reexame necessário de sentença (f. 77/80) proferida pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação
de recomposição e reajustamento de níveis c/c cobrança de diferença de vencimentos, ajuizada
por  ERBSON JECELINO GONÇALVES PEDRO em face  do  MUNICÍPIO DE  CAMPINA
GRANDE, julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

O  autor,  ocupante  do  cargo  de  Agente  Administrativo,  ajuizou  a  presente
demanda alegando que,  por ser detentor  de diploma de graduação e curso de especialização
incompleto, faz jus à implantação, no seu contracheque, da progressão horizontal e vertical, com
base na Lei Complementar n. 008/2001, bem como à percepção das parcelas em atraso, desde a
entrada em vigor dessa lei até a implantação do valor atualizado, com a aplicação dos juros e
correções monetárias (f. 02/05).

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou  contestação  (f.  58/63),
sustentando que o servidor ocupa o cargo de Agente Administrativo, não tendo direito ao acesso
vertical,  porquanto é  conferido apenas  aos ocupantes  de cargo efetivo de nível  superior.  No
tocante à progressão horizontal, defendeu a ausência de comprovação dos requisitos para tanto,
quais sejam: participação em curso de formação e alcance do número de pontos estabelecido em
regulamento, restringindo-se o autor à comprovação do interstício de 03 (três) anos. Requereu,
ao final, a improcedência total da demanda.

Impugnação à contestação (f. 66/70).

Intimados  para  especificar  as  provas  (f.  72),  a  parte  autora  requereu  o
julgamento antecipado da lide (f. 74), enquanto o promovido não se manifestou (f. 75).

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pleito exordial por meio
de sentença cuja parte dispositiva está assim redigida:

Ante o exposto,  do mais  que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à
espécie, com espeque na LC Nº. 008/2001, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
A AÇÃO, com apreciação  do  mérito,  nos  termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,  para
determinar  o  enquadramento  do  servidor  ERBSON  JECELINO  GONÇALVES
PEDRO, no nível 2, em face do reconhecimento de seu direito à promoção horizontal,
condenando  ainda  o  Município  de  Campina  Grande  a  pagar  as  diferenças  das
parcelas vencidas a partir de abril de 2012, data em que ele completou três anos de
efetivo exercício laboral, até a efetiva implantação do vencimento equivalente a essa
referência,  a  serem  apuradas  em  liquidação  de  sentença,  acrescido  de  correção
monetária a partir da data que deveria ter sido paga cada uma das parcelas e juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, restando improcedente o
pedido de progressão na forma vertical, por ser exclusivo para cargo de provimento
de nível superior. (sic, f. 80).

Inexistiu recurso voluntário (f. 82).

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer de mérito (f. 86/88).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                        Relator

A  questão  diz  respeito  à  possibilidade  ou  não  de  reenquadramento  do
promovente  (servidor  do  Município  de  Campina  de  Grande),  bem  como  à  percepção  das
diferenças dos vencimentos, diante da alegação de  ter  ocorrido  supressão de níveis de seus
vencimentos,  porquanto  deveria  a  Administração,  de  forma  automática,  reajustá-los  em
decorrência  do  advento  da  Lei  Complementar n.  008/2001 (Plano  de  Cargos,  Carreiras  e
Vencimentos  dos  Servidores  do  Município  de  Campina  Grande),  que  delimita  o
enquadramento dos  titulares  de  cargos  de  provimento efetivo  de  nível  básico,  médio  e
superior,  estruturando-os  em duas modalidades:  a)  vertical  em classes e  b) modalidade
horizontal em referências. Vejamos:

Art.  20.  A Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais  é  formada  por  todos  os
titulares  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Nível  Básico,  Médio  e  Superior  e  é
estruturada,  na  modalidade  vertical  em  classes  e,  na  modalidade  horizontal,  em
referências.

A lei estabelece as modalidades e os critérios de promoção para os cargos de
nível superior, médio e básico, nos termos a seguir:

Art. 20. (…)

§1o Para a carreira do servidor de Nível Superior se aplica o acesso vertical em classes
e, a promoção horizontal em referências.

§2o Para  a  carreira  do  servidor  de Níveis  Médio  e  Básico  se  aplicam,  apenas,  a
promoção horizontal em referências.

In casu, restou comprovado que o autor é servidor público municipal, investido
no cargo de Agente Administrativo (f. 08/14), para o qual se exige apenas a conclusão de nível
médio. Embora possua qualificação técnica para cargo de nível superior (f. 11), prestou concurso
para o nível médio, estando adstrito à promoção prevista no plano de carreira do referido cargo.
Assim,  caberá  à  Administração,  em  obediência  ao  princípio  da  legalidade,  caso
preenchidos todos os requisitos, promovê-lo horizontalmente  .

Dito  isso,  é  necessário  acrescer  os  seguintes  artigos  constantes  da  Lei
Complementar n. 008/2001:

Art. 21. A promoção será concedida ao titular do cargo que, houver participado de
curso de formação ou aperfeiçoamento, haja cumprido o interstício de três anos de
efetivo exercício e alcançado o número de pontos estabelecido no Regulamento que
disciplinar o funcionamento da carreira.

Art. 22. […]

§3o A partir da implantação deste Plano, qualquer mudança de classe ou referência
obedecerá às regras a serem estabelecidas no Regulamento que será publicado em
Decreto, no prazo de 60 dias a partir da vigência deste Plano.

[...]

Art. 29. A avaliação de desempenho será apurada anualmente, enquanto a pontuação
de qualificação para a classe, no nível superior, ou na referência, para os níveis médio
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e básico, ocorrerá quando da apresentação do certificado de conclusão, cada um de
acordo com regras próprios da carreira, que serão definidas no Regulamento.

Art. 30. A contagem de pontos para a promoção será realizada anualmente na forma do
Regulamento e, ao final de cada três anos, será publicada a relação dos servidores
aptos à promoção horizontal a partir do mês subsequente.

Assim,  além  do  tempo de  trabalho,  a  legislação  municipal  exige,  para  a
promoção  horizontal,  o  curso  de  formação ou aperfeiçoamento  e  a  obtenção  do número de
pontos estabelecidos no regulamento referente à carreira. 

Na situação sob exame, o promovente possui mais de 3 (três) anos de atuação
funcional  no  cargo  (f.  13),  satisfazendo  o  requisito  temporal  para  promoção  na  carreira,
especificamente para o nível 2, pois, como visto, ultrapassado tal interstício, o servidor poderá
progredir horizontalmente em referências.

Destarte,  o autor faz jus à promoção horizontal, devendo ser enquadrado
no nível 2, bem como à percepção dos vencimentos devidos, inclusive os valores retroativos, a
partir de abril de 2012 (período em que completou três anos de efetivo exercício) até a data de
sua efetiva implantação, conforme posto na sentença.

A lei  citada fixou um prazo de 60 (sessenta)  dias,  a  partir  de sua vigência
(março  de  2001),  para  regulamentação  do  procedimento.  Porém até  agora  o  Poder  Público
Municipal não comprovou a edição de qualquer regra regulamentar.

Desse modo, decorrido o lapso temporal, sem que a Administração discipline a
matéria,  cessou  sua  discricionariedade,  tendo  o  servidor  direito  à  promoção  horizontal  pelo
requisito exclusivo do tempo de serviço.

Nesse  contexto,  a  nova  classificação  deve  ser  concedida,  levando-se  em
consideração apenas o tempo de serviço, enquanto não disciplinadas as demais exigências legais,
uma vez que o servidor (administrado) não pode ficar indefinidamente prejudicado por omissão
do administrador.

Esta Corte de Justiça firmou o mesmo entendimento. Vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS
C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.  PROFESSORA
MUNICIPAL.  ECLOSÃO  DO  PLANO  DE  CARGOS  E  CARREIRA.  LEI
COMPLEMENTAR Nº 36/2008. REENQUADRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA EM
PRIMEIRO  GRAU.  INCONFORMISMO  DA PROMOVENTE.  PROGRESSÃO
HORIZONTAL.  ATENDIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS  LEGAIS.  AUSÊNCIA
DE  CRITÉRIOS  PARA  A  MUDANÇA  DE  NÍVEL.  NECESSIDADE  DE
DECRETO REGULAMENTADOR. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO.
APLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  “VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM”.  POSSIBILIDADE  DE  DESLOCAMENTO  DA  CARREIRA.
DIREITO  DA SERVIDORA À  PERCEPÇÃO  DOS RETROATIVOS  E  DOS
REFLEXOS. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE
ESTABELECIDO PELO IPCA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO CONSOANTE O
ÍNDICE  OFICIAL  DE  REMUNERAÇÃO  BÁSICA E  JUROS  APLICADOS  À
CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO
DETERMINADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
APLICABILIDADE DO ART.  557,  §  1º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  O  art.  56,  da  Lei  Complementar  nº  36/2008,
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preceitua que a progressão horizontal será formalizada de uma referência para outra,
dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  03  (três)  anos,  mediante  avaliação  de
desempenho,  a  capacitação  obtida  e  do  tempo de  serviço,  com a  ressalva  de  que
Decreto posterior regulamentará os critérios para a mudança de referência. - Diante
da  inércia  do  Poder  Público  em  regulamentar  a  avaliação  de  desempenho
disciplinada no art. 56, cessa para ele sua a discricionariedade, passando a ser
direito dos servidores à progressão pelo requisito exclusivo do tempo de serviço,
pois,  conforme  preleciona  o  princípio  do  venire  contra  factum  proprium,  a
ninguém é dado o direito de beneficiar-se de sua própria torpeza. - Constatada a
necessidade  de  novo  enquadramento,  é  devido  o  retroativo  com  base  nos  novos
valores, inclusive observando-se os reflexos nas demais verbas remuneratórias. (…)
DECIDO: Ante o exposto, com espeque no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a decisão recorrida e, por
conseguinte,  julgar  procedente  o  pedido  disposto  na  exordial,  para  determinar  o
enquadramento  da  servidora  na  posição  8S,  condenando  ainda  o  Município  de
Campina Grande  a pagar as diferenças das parcelas vencidas a partir de abril  de
2008, levando em consideração os valores pagos a título de vencimento básico que
deveriam ter sido pagos na referência devida a cada ano, bem como a percepção dos
reflexos nas demais verbas vinculadas ao vencimento, acrescido de juros de mora e
correção monetária, devendo esta ser arbitrada consoante o índice estabelecido pelo
IPCA, em razão de melhor refletir a inflação acumulada no período, e aqueles fixados
de acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos moldes do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº
11.960/09. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, fixando-os em R$ 600,00
(seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.1 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E
REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEL  C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE
VENCIMENTO.  SERVIDORA  MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PROGRESSÃO
HORIZONTAL. LC 063/2008.  MÉRITO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA A
MUDANÇA  DE  REFERÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  DECRETO
REGULAMENTADOR. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. MAIS DE 20
(VINTE)  ANOS  DE  MAGISTÉRIO.  TEMPO  DE  SERVIÇO  COMO
PARÂMETRO  LEGÍTIMO  PARA  A  ASCENSÃO  ALMEJADA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DO
APELO. A LC 036/2008, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério do Município de Campina Grande, prevê a progressão
vertical diretamente relacionada a classe (titulação) e a horizontal que se refere ao
tempo  de  serviço.  Dispõe  a  novel  legislação,  em  seu  art.  56,  que  a  progressão
horizontal será formalizada de uma referência para outra, dentro da mesma classe e
cargo, a cada 3 (três) anos, mediante avaliação de desempenho, a capacitação obtida e
o  tempo  de  serviço,  com a  ressalva  de  que  decreto  posterior  irá  regulamentar  os
critérios para a mudança de referência. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima
referenciados. ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo e à remessa.2

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.

1 TJPB, Apelação n. 0025665-11.2011.815.0011, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, DJe: 29/04/2015.
2 TJPB, Apelação/Reexame Necessário n. 0017152-54.2011.815.0011, Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Origem: Escrivania da
3ª Câmara Cível, DJe: 29/10/2014.



RO n. 0005746-65.2013.815.0011                                                                                                                                                                            6     

INOCORRÊNCIA.  PEDIDO  JURIDICAMENTE  POSSÍVEL.  RECHAÇADA.
FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR.  ANÁLISE  POSTERGADA.  PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO DANO. REJEIÇÃO. (...)
MÉRITO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE E REAJUSTAMENTO DE NÍVEIS
DE  VENCIMENTOS  C/C  COBRANÇAS  DE  PARCELAS  EM  ATRASOS.
SERVIDORES PÚBLICOS.  MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE.  FISCAIS
DE  TRIBUTOS  MUNICIPAIS. ECLOSÃO  DO  PLANO  DE  CARGOS  E
CARREIRA.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  008/2001.  REENQUADRAMENTO.
PEDIDO  JULGADO PARCIALMENTE  PROCEDENTE EM  PRIMEIRO  GRAU.
INCONFORMISMO DO ENTE MUNICIPAL.  DIREITO DOS SERVIDORES À
PERCEPÇÃO  DAS  DIFERENÇAS  DE  VENCIMENTOS  E  DOS
RETROATIVOS.  ADIMPLEMENTO  DEVIDO.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA Nº 253, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  SEGUIMENTO  NEGADO  AOS
RECURSOS.3

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORES  PÚBLICOS.  FISCAIS  DE  TRIBUTOS  DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
REMUNERAÇÃO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  HORIZONTAL.
COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PELA LC N° 008/2001.
DIREITO À PROMOÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO INFLUENCIA
NA  PROMOÇÃO.  VALORES  RETROATIVOS.  PAGAMENTO  DEVIDO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  RECONHECIMENTO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL.  - A legislação de
regência prevê a promoção horizontal dos promoventes, exigindo o interstício de
três anos de um nível para outro, além de outros requisitos, cuja iniciativa deve
partir  da  Administração.  Diante  da  inércia  desse  ente,  nasce  o  direito  de  o
servidor ser promovido, tendo em vista que a ninguém é dado o direito de se
beneficiar de sua própria torpeza. - Os apelantes, por seu turno, comprovaram,
através das fichas financeiras, o cumprimento do lapso temporal necessário para
serem  promovidos.  -  O  direito  aos  valores  retroativos  almejados  pelos
servidores/promoventes fica limitado aos 05 cinco anos que antecederam à propositura
da demanda,  tendo em vista que o período anterior foi  alcançado pelo instituto da
prescrição, nos termos da Súmula 85 do STJ.4

Passo à análise da incidência dos juros de mora e da correção monetária,
que,  por possuírem natureza de ordem pública,  podem ser alterados de ofício,  sem que isso
acarrete reformatio in pejus.

Trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXAME DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO.   INTERPRETAÇÃO  DE   NORMA  LOCAL.   IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  280/STF.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
REFORMATIO IN PEJUS.  1.  Para  verificar a afronta ao artigo 1º  do Decreto n.º
20.910/32, na forma defendida pelo agravante, seria necessário analisar dispositivos
do Decreto Estadual n.º 5.045/98, pretensão insuscetível de ser apreciada na via do

3 TJPB, Acórdão/Decisão n. 00170483320098150011, Relator: Des. Frederico Martinho da Nobrega Coutinho, j. em 03/11/2014) 
4 TJPB, Acórdão/Decisão n. 00120090206606001, Relator: Des. José Di Lorenzo Serpa, Origem: 1ª Câmara Cível, Julgado em: 24/03/2011.
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recurso  especial,  conforme  a  Súmula  280/STF.  Precedentes: AgRg  no  AREsp
89.924/PR,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em
05/11/2013,  DJe  11/11/2013 e  AgRg no AREsp 266.070/PR,  Rel.  Ministro  Castro
Meira,  Segunda  Turma,  julgado em 02/04/2013,  DJe  09/04/2013.  2.  Na linha da
pacífica jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o
que  afasta  suposta  violação  do  princípio  do  non  reformatio  in  pejus.
Precedente:  AgRg  no  AgRg  no  REsp  1.424.522/PR,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  21/08/2014,  DJe  28/08/2014). 3. Agravo
regimental  não  provido.5 

No  caso  sob  exame  o  Juízo  sentenciante  declarou  apenas  que  a  correção
monetária incidiria a partir da data de cada pagamento, sem definir, entretanto, o índice a ser
utilizado, fixando, para os juros de mora, a citação como termo inicial.

Contudo os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidindo desde a citação, e a
correção  monetária deve  ser  calculada  com  base  no  IPCA,  incidindo  desde  quando  o
pagamento deveria ter sido realizado. Eis decisum desta Corte de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  -  REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  -
"AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C
COBRANÇA DE  DIFERENÇA DE  VENCIMENTOS"  (…)  Como  a  condenação
imposta ao apelante não  é  de  natureza  tributária,  os  juros moratóriosdevem ser
calculados de acordo com os novos critérios fixados pelo art. 5º da Lei n.º 11.960/09,
ou  seja,  com base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados   à
caderneta  de  poupança.  Por sua  vez,  a  correção  monetária,  face  à declaração de
inconstitucionalidade parcial do  aludido  dispositivo  legal,  deverá  ser calculada com
base no IPCA-E, posto que este índice é o que melhor reflete a inflação acumulada no
período.  -   O   Supremo  Tribunal   Federal   conferiu  eficácia  prospectiva  à  ADI
4.357/DF, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento  da  questão
de  ordem,  em 25.03.2015. Ocorre que a Suprema Corte manteve  a  aplicação  do
índice  oficial  de remuneração  básica  da  caderneta  de poupança  apenas  para  os
precatórios  expedidos  ou  pagos   até   aquela   data.  Assim,   a   manutenção  da
correção monetária   com  base  no  art.   1º-F  da  Lei  9.494/1997 até a data de
25.03.2015 não se aplica a hipótese dos autos, posto que sequer houve a expedição de
precatório ou seu  pagamento,  estando  a  presente demanda ainda em tramitação.6 

Assim, em razão de a condenação imposta não ser de natureza tributária, e de a
demanda ter sido ajuizada após 29/06/2009, data em que a Lei n. 11.960/2009 entrou em vigor,
alterando a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, a correção monetária deve ser calculada com
base no IPCA-E, pois tal índice é o que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Por  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA  OFICIAL,
determinando, de ofício, que os juros moratórios sejam calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n. 11.960/2009, art. 5o), e a
correção monetária seja calculada com base no IPCA-E.

5
 AgRg  no AREsp  643.934/PR,  Rel.  Ministro  Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/05/2015.

6 Acórdão/Decisão Nº 00045087420148150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 18-
02-2016. 



RO n. 0005746-65.2013.815.0011                                                                                                                                                                            8     

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE RELATOR
(Juiz de Direito  Convocado, com jurisdição limitada,  em substituição à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                  Relator


