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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000913-21.2012.815.0631.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Juazeirinho.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Elissandra Santos Araújo Costa.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva.
APELADO: Município de Juazeirinho.
ADVOGADO: José Barros de Farias.

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA,  ANTERIOR  AO  PROCESSO  SELETIVO,
CELEBRADA  A  TÍTULO  DE EXCEPCIONAL  INTERESSE PÚBLICO  QUE
SOFREU  INÚMERAS  PRORROGAÇÕES.  CONTRATO  NULO.
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO  DO  FGTS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
DE  PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS,  DOS  RESPECTIVOS  TERÇOS
CONSTITUCIONAIS,  DA  INDENIZAÇÃO  COMPENSATÓRIA  PELO  NÃO
CADASTRAMENTO NO PASEP, E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
APELAÇÃO  DA  AUTORA. ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À VIGÊNCIA DA LEI
MUNICIPAL  QUE  PREVÊ  SEU  PAGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ANALOGIA COM NORMAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS OU COM LEI
DE OUTRO ENTE FEDERADO. AUTONOMIA MUNICIPAL. SÚMULA N.º 42
DO  TJPB.  CADASTRAMENTO  NO  PASEP.  SERVIDORA  QUE  AUFERE
MENSALMENTE  REMUNERAÇÃO  INFERIOR  A  DOIS  SALÁRIOS
MÍNIMOS.  CADASTRAMENTO  NÃO  COMPROVADO.  DEVER  DA
EDILIDADE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  REMESSA  NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA Nº 490,  DO STJ.  CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL PARA COBRANÇA DO FGTS. PRECEDENTES DO STF.
REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA E DO APELO.

1. O adicional de insalubridade só é devido a agente público submetido a vínculo
estatutário ou temporário se houver previsão em lei específica do respectivo ente
federado,  sendo  descabida  a  analogia  com  normas  celetistas  ou  jurídico-
administrativas  de  ente  federado  diverso,  em  respeito  à  autonomia  municipal.
Inteligência da Súmula n.º 42 deste Tribunal de Justiça.

2.  Os  agentes  públicos  contratados  temporariamente  por  excepcional  interesse
público  cuja  contratação  for  declarada  nula  têm  direito  ao  recolhimento  e  ao
levantamento dos depósitos  do FGTS.

3.  O  prazo  prescricional  referente  à  cobrança  de  débito  relativo  ao  FGTS  em
desfavor  da  Fazenda  Pública  é  quinquenal.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a



condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais deve ser corrigidas
desde que cada parcela passou a ser devida, pelo INPC, até o advento da Lei nº
11.960/09, quando incidirá o índice da caderneta de poupança até 25/03/2015, data
da modulação dos efeitos daquela decisão, momento em que será aplicado o IPCA-
E.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0000913-21.2012.815.0631, na Ação de Cobrança em que figuram como
partes Elissandra Santos Araújo Costa e o Município de Juazeirinho.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e, de
ofício, da Remessa Necessária, e dar-lhes provimento parcial.

VOTO.

Elisandra  Santos  Araújo  Costa  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juazeirinho, nos autos da Ação
de Cobrança por ela ajuizada em face  daquele Município, f. 179/180, que julgou
parcialmente procedente o pedido, declarando nulo o contrato firmado entre a Autora
e a Edilidade, durante o período de 2001 a 2008, afastando todas as verbas pleiteadas
na  exordial,  condenando  o  Município  a  pagar-lhe  o  FGTS referente  ao  período
laborado,  e  julgou  improcedentes  os  pedidos  de  pagamento  do  adicional  de
insalubridade, das férias e do respectivo terço constitucional e de indenização pelo
não cadastramento no PASEP, deixando de submeter a Sentença ao duplo grau de
jurisdição obrigatório.

Em suas Razões, f. 184/188, repisou a alegação de que exerce suas funções
em condições insalubres, e sustentou que seu direito não pode ser prejudicado pela
omissão  legislativa,  devendo  o  período  da  lacuna  ser  preenchido,  segundo  seus
argumentos, por meio da analogia, aplicando-se a NR 15 e a Legislação Federal, e
que  tem  direito  ao  recebimento  de  indenização  compensatória  pela  não
inscrição/recolhimento do PASEP, pelo que requereu a reforma da Sentença para
que  sejam  julgados  procedentes  os  pedidos  de  pagamento  do  adicional  de
insalubridade e da indenização pelo não cadastramento no PASEP.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 196.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Apelação e,  de
ofício, da Remessa Necessária, com fundamento na Súmula n.º 490, do Superior
Tribunal de Justiça1, por se tratar de Sentença ilíquida, analisando-as conjuntamente.

A Apelante foi contratada pelo Município de Juazeirinho, por excepcional
interesse público, como Agente Comunitário de Saúde, em 02 de janeiro de 2001,
tendo  prestado  serviços  a  título  precário  até  04  de  julho  de  2008,  quando  foi

1 Súmula 490 – A dispensa de reexame necessário,  quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.



aprovada  em  processo  seletivo  destinado  ao  provimento  dos  cargos  efetivos  de
Agente Comunitário de Saúde, consoante documentos de f. 19/21.

Nos termos da Súmula n.º 42, deste Tribunal,  o pagamento do adicional de
insalubridade  a  agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao  regime  jurídico-
administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual estão vinculados.

O parágrafo único, do art. 9º, da Lei Municipal n.º 479/2008, f. 189/193, que
dispõe  sobre  os  Cargos  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  do  Município  de
Juazeirinho,  assegura  à  mencionada  categoria  a  percepção  de  adicional  de
insalubridade no percentual de 10% do vencimento.

A Apelante pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade referente ao
período  anterior  à  vigência  da  mencionada  lei  municipal,  restringindo  seus
argumentos às supostas condições insalubres a que estava submetida no exercício de
suas  funções  durante  esse  período,  fato  insuficiente,  consoante  entendimento
sumulado,  para  concessão  da  pretendida  gratificação,  sendo  incabível,  por  outro
lado, a aplicação analógica da NR 15 ou de normas jurídico-administrativas de ente
federado diverso, em respeito à autonomia municipal.

Considerando que a Autora é servidora pública e que aufere remuneração
inferior a dois salários-mínimos, é dever do Município, consoante o disposto nos
arts.  239,  §  3.º,  da  Constituição2 e  9.º,  I,  da  Lei  Federal  n.º  7.988/19903,
providenciar sua inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP4.

2 Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado
pela  Lei  Complementar  nº  7,  de  7  de  setembro  de  1970,  e  para  o  Programa  de  Formação  do
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970,
passa,  a partir da promulgação desta Constituição, a financiar,  nos termos que a lei  dispuser,  o
programa  do  seguro-desemprego  e  o  abono  de  que  trata  o  §  3º  deste  artigo.  […]  §  3º  Aos
empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social
ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de
remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor
o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas,
até a data da promulgação desta Constituição.

3 Art. 9.º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-
mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: I – tenham percebido, de
empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),  até  2 (dois) salários mínimos médios de
remuneração  mensal  no  período  trabalhado  e  que  tenham  exercido  atividade  remunerada  pelo
menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; II – estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos
no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

4 APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO
CONTRA  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. […] O município possui a obrigação de depositar os valores referentes ao programa de
formação do patrimônio do servidor público (PASEP) em benefício do servidor público que presta
serviços a seu favor. […] (TJPB, APL 0006355-35.2013.815.0371, Segunda Câmara Especializada
Cível, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJPB 09/06/2015, p. 25).

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGA  SEGUIMENTO  AOS
RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO DA EDILIDADE E DÁ PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO  DA  AUTORA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  INICIADO  APÓS  EDIÇÃO  DE  LEI
REGULAMENTADORA.  COMPROVAÇÃO.  PRETENSÃO  DE  RECEBER
RETROATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PASEP. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. PEDIDO
DE  INDENIZAÇÃO  CORRESPONDENTE.  VALOR  DEVIDO.  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.



Não  comprovada  a  inscrição  da  Autora  no  PASEP,  deve  a  Edilidade
indenizá-la no valor de um salário-mínimo por ano, a partir do sexto ano posterior
ao seu ingresso no Município, observada a prescrição quinquenal, porquanto, nos
termos do mencionado art. 9.º, aos servidores enquadrados no inciso I é assegurado
o recebimento  de abono salarial  anual,  no valor  máximo de  um salário-mínimo
vigente na data do respectivo pagamento, desde que cadastrados há, pelo menos,
cinco anos no Programa.

Os servidores públicos, em regra, não têm direito ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, ante o disposto no art. 39, § 3.º, da Constituição da República5.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  porém,  firmou  o  entendimento  de  que  o
servidor temporário, sendo nulo o contrato de prestação de serviço, tem direito ao
pagamento do saldo de remuneração e ao recolhimento e levantamento do FGTS,
observada a prescrição quinquenal, aplicando-se a ele a regra do art. 19-A, da Lei
Federal n.º 8.036/19906, que disciplina a necessidade do recolhimento do FGTS em
favor de servidores contratados temporariamente pela Administração7.

OBRIGAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  NÃO  PAGAMENTO.  ART.  333,  II,  CPC.  NÃO
COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  O  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  AOS  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE  SUBMETIDOS  AO
VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, DEPENDE DE LEI REGULAMENTADORA DO
ENTE AO QUAL PERTENCER. […] (TJPB, AgRg 0003274-12.2011.815.0351, Quarta Câmara
Especializada Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, DJPB 22/05/2015, p. 15).

REMESSA  NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
INTELIGÊNCIA DA SUMULA 490 DO STJ. DESPROVIMENTO. […] Indenização pelo não
cadastramento no PASEP. Devido. […] É direito de todo servidor público que não ganha mais do
que dois salários mínimos, indenização pelo não cadastramento do PASEP (programa de formação
do patrimônio do servidor público). […] (TJPB, APL 0000425-86.2013.815.0031, Terceira Câmara
Especializada Cível, Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes, DJPB 14/05/2015, p. 21).

5 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: […] III – fundo de garantia do tempo de serviço; …

Art. 39. […] § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII,  IX, XII,  XIII,  XV, XVI, XVII, XVIII,  XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

6 Art.  19-A.  É  devido  o  depósito  do  FGTS na  conta  vinculada  do  trabalhador  cujo  contrato  de
trabalho seja  declarado  nulo  nas  hipóteses  previstas  no  art.  37,  §  2.º,  da  Constituição  Federal,
quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo
de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do  caput, que não tenha sido
levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

7 Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária.
Direito  ao  recebimento  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço.  3.  Contrato  por  tempo
indeterminado e  inexistência  de  excepcional  interesse público.  Nulidade  do contrato.  4.  Efeitos
jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red.
do  acórdão  Dias  Toffoli,  e  RE-RG 705.140,  rel.  min.  Teori  Zavascki.  5.  Aplicabilidade  dessa
orientação  jurisprudencial  aos  casos  de  contratação  em  caráter  temporário  pela  Administração
Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 863125 AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho. Fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX,
da  constituição.  Superação  de  entendimento  anterior  sobre  prescrição  trintenária.
Inconstitucionalidade  dos  arts.  23,  §  5º,  da  Lei  nº  8.036/1990 e  55  do  regulamento  do  FGTS



Embora não seja  regra a concessão do FGTS aos agentes públicos sujeitos ao
regime  jurídico-administrativo,  tal  direito  é  extensivo  aos  contratados  por
excepcional interesse público cuja contratação for nula.

A contratação da Apelante, até a aprovação no processo seletivo ocorrido em
2008,  foi  nula  e  violou  o  inciso  IX do artigo  37  da  Constituição  da  República,
porquanto,  embora  fundada  em  excepcional  interesse  público,  foi  renovada
sucessivamente,  descaracterizando a necessidade temporária,  fato que lhe confere
direito não apenas à contraprestação pactuada, mas, também, aos depósitos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

O  Juízo  condenou  o  Município  ao  pagamento  dos  depósitos  do  FGTS
devidos por todo o período de prestação dos serviços.

A pretensão de recolhimento do FGTS está sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos, sendo nesse sentido a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário.  Direito do Trabalho.  Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição
quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,  da  Constituição.  Superação  de  entendimento
anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da
Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei
9.868/1999.  Declaração  de  inconstitucionalidade  com  efeitos  ex  nunc.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento (STF, ARE 709212, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe 19/02/2015).

Apesar de o STF haver modulado os efeitos dessa decisão, o próprio STJ,
antes mesmo da modificação de entendimento, vinha se posicionando no sentido de
que o Decreto n.º 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a norma geral,
de modo que o prazo prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS
em desfavor  da  Fazenda  Pública  é,  também,  quinquenal8,  pelo  que,  em sede  de

aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos
da decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso  extraordinário  a  que  se  nega  provimento  (STF,  ARE  709.212/DF,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes, Julg. 13/02/2015, DJE 19/02/2015).

8 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  FGTS.  PRESCRIÇÃO.  DEMANDA AJUIZADA
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DO  PRAZO  PREVISTO  NO  DECRETO
20.910/32. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Decreto 20.910/32, por ser norma especial,
prevalece  sobre  a  lei  geral,  de  modo que o prazo  prescricional  referente  à  cobrança  de  débito
relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal. 2. Precedentes: AgRg no AREsp
461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
02/04/2014; REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/11/2009, DJe 10/12/2009.  Agravo regimental  improvido (STJ,  AgRg no AgRg no REsp
1539078/RN,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
08/09/2015, DJe 16/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  DECISÃO  AGRAVADA.  FUNDAMENTOS  NÃO  IMPUGNADOS.
SÚMULA  182/STJ.  INCIDÊNCIA.  FGTS.  DEMANDA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32. 1. […] 2. “O Decreto
20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional
para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos” (REsp
1.107.970/PE,  Rel.  Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJe  10/12/2009).  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento  (STJ,  AgRg  no  AREsp  461.907/ES,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014).



Remessa, a Sentença carece de reforma nesse ponto.

No que diz respeito à correção monetária, o STF, no julgamento das ADINS
4.357 e 4.4259, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  modulando os  efeitos  dessa  decisão  para
25/03/201510, de modo que as verbas mantidas no capítulo condenatório deverão ser
corrigidas pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/09, quando incidirá o índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança até a data da modulação, momento
em que será aplicado o IPCA-E.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, atingiu,

9 DIREITO CONSTITUCIONAL. […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CF,  ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE
DEVEDOR  PÚBLICO  E  DEVEDOR  PRIVADO  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental  de propriedade (CF, art.  5º,  XXII)  resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária  dos débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  perfaz-se  segundo o índice oficial  de
remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz
de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido  pelo  legislador  constituinte  (remuneração  da  caderneta  de  poupança)  é  inidôneo  a
promover  o fim a  que  se  destina  (traduzir  a  inflação  do  período).  6.  A quantificação  dos  juros
moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração
da caderneta  de poupança  vulnera o princípio constitucional  da  isonomia (CF,  art.  5º,  caput)  ao
incidir  sobre  débitos  estatais  de  natureza  tributária,  pela  discriminação  em  detrimento  da  parte
processual  privada que, salvo expressa determinação em contrário,  responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade  parcial  sem  redução  da  expressão  “independentemente  de  sua  natureza”,
contida  no  art.  100,  §12,  da  CF,  incluído  pela  EC  nº  62/09,  para  determinar  que,  quanto  aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e
qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios
de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos
itens 5 e 6 supra. […]. (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG
25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

10 QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS  EFEITOS  DE  DECISÃO
DECLARATÓRIA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES
CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF.  REGIME DE EXECUÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]. Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a
data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) 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 a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo  Especial (IPCA-E). […]. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG
03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)



quanto aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, mantendo-se em
relação  a  créditos  salariais,  razão  pela  qual  o  índice  de  caderneta  de  poupança
determinado na Sentença deve ser mantido.

Posto isso, conhecida a Apelação e, de ofício, a Remessa Necessária, dou
parcial  provimento  à  Remessa  para,  reformando  a  Sentença,  restringir  a
condenação do Município de Juazeirinho à realização dos depósitos do FGTS
até  04  de  julho  de  2008,  observada  a  prescrição  quinquenal,  e  provimento
parcial  à  Apelação  para  condenar  o  Município  ao  pagamento  à  Autora  de
indenização  no  valor  de  um salário-mínimo por  ano,  a  partir  do  sexto  ano
posterior ao seu ingresso no serviço público municipal,  também respeitado o
prazo  prescricional,  em  compensação  pelo  não  cadastramento  no  PASEP,
valores acrescidos de juros de mora computados desde a citação com base no
índice aplicado à caderneta de poupança,  bem como de correção monetária,
desde cada vencimento mensal, calculada com base no IPCA-E, mantendo-a em
seus demais termos.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


