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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  ADVINDAS  DE
CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS DECLARADA
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COM
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. SUBLEVAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL.  CONHECIMENTO  EM  PARTE.
ARGUIÇÕES  DISSOCIADAS  DOS
FUNDAMENTOS  DO  PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.  PARTE  APRECIADA  NESTA
INSTÂNCIA  REVISORA.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ADOÇÃO  NOS
MOLDES DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
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PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada,  violando,  assim,  o  princípio  da
dialeticidade.

- A correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados em consonância com o art.  1º-F, da Lei nº
9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou
seja, 0.5% (meio por cento) ao mês.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e na parte
conhecida, prover o apelo.

Armando da Silva Santiago ajuizou a vertente Ação
de Cobrança, em face do  Estado da Paraíba, alegando ter-se sagrado vencedor no
Mandado  de  Segurança  nº  999.2007.000476-0/001,  no  qual  confirmou  seu  direito
líquido e certo à acumulação dos cargos de Professor e Agente de Investigação, com
fulcro no art. 37, XVI, da Constituição Federal. No entanto, no trâmite processual,
houve a suspensão de seus vencimentos, razão pela qual ajuizou esta demanda, com
o objetivo de auferir os salários retidos, entre o período de janeiro de 2008 a maio de
2010.

Contestação  ofertada  pela  Edilidade,  fls.  36/40,  no
qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim, pela total improcedência
dos requerimentos, devidamente Impugnada às fls. 51/52.
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A Juíza  de  Direito,  fls.  98/100, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito da
demanda,  ajuizada  por  ARMANDO  DA  SILVA
SANTIAGO em face do ESTADO DA PARAÍBA, com
base  no  art.  269,  I,  do  CPC,  para  condenar  o
promovido  a  pagar  à  parte  autora  os  valores
referentes aos vencimentos do exercício do cargo de
Professor,  relativos aos meses  de janeiro de 2008 a
maio de 2010, excluídos os meses de agosto de 2008 e
outubro  de  2009,  acrescido  de  juros  de  mora
calculados  com base  na  taxa  de  juros  aplicáveis  à
caderneta  de  poupança,  e  correção  monetária
calculada  com  base  no  IPCA,  índice  que  melhor
reflete  a  inflação  acumulada  no  período,  ambos
aplicados desde a citação. 

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO, fls. 103/112, alegando, em resumo, tratar-se a hipótese dos autos, de
nulidade contratual, porquanto o promovente foi admitido no serviço público, sem
prévia aprovação em concurso, circunstância exigida pelo art. 37, II, da Constituição
Federal,  inexistindo,  assim,  direito  ao  pleiteado  na  inicial.  Ao  final,  pugna  pela
incidência de juros de mora e correção monetária, com fundamento no art. 1º-F, da
Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Contrarrazões,  fls.  115/116,  refutando  as  razões
recursais, conquanto o vínculo estabelecido pelas partes é estatutário, devendo, pois,
receber  as  verbas  declinadas  na  sentença,  máxime  pelo  fato  de  serem  as  fichas-
financeiras provas produzidas unilateralmente, não tendo o condão de desconstituir
seu direito.
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A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  122/124,  absteve-se  de  lançar  opinativo  de
mérito. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

O recurso interposto pelo Estado da Paraíba deve ser
examinado apenas  no tocante  à  fixação dos  juros  de  mora e  correção monetária,
doravante  apreciada,  não  se  credenciando  ao  conhecimento  quando  se  refere  à
negativa do pagamento das diferenças salarias no cargo de professor exercido por
Armando da Silva Santiago. 

Digo  isso,  pois,  ao  rebater  sua  condenação,  o
apelante trouxe a lume fundamentação totalmente dissonante da realidade dos autos,
alegando  não  ser  devido  o  pagamento  das  verbas  almejadas  no  1º  grau,  pois  a
contratação firmada entre os litigantes seria nula, porquanto se deu sem o respectivo
concurso  público,  ensejando  apenas  o  “único  efeito  de  pagamento  de  saldo  de
salário”, fl. 105.

Acontece  que o  direito  à  percepção  das  diferenças
salarias decretadas na sentença não foi fruto de contratação irregular, haja vista que,
segundo a documetação juntada aos autos, os contra-cheques de fls. 25/30, o vínculo
estabelecido  entre  o  Estado  da  Paraíba  e  o  recorrido  é  estatutário,  conjuntura
ratificada nas fichas-financeiras acostadas pelo ora insurgente às fls. 41/47. 

Com  efeito,  há  necessidade  de  a  parte  insatisfeita
com o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de um raciocínio
lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  de  modo  a
possibilitar  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento. Atitude não adotada pelo recorrente ao refutar este tópico.
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Em suma, as razões do recurso não enfrentam, de for
ma clara e específica, os fundamentos da sentença, pois “A teor do disposto no art.
514, incisos I e II do CPC, a parte apelante deve aclarar seu inconformismo, expondo
os fundamentos de fatos e direito que fundamentam seu pedido de nova decisão.”
(TJPB - AGInt 200.2008.044522-0/001, Segunda Câmara Especializada Cível, Relª Juíza
Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa, DJPB 26/03/2013, Pág. 13).

Sobre  o  tema,  também  se  posicionou  o  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OFENSA  A
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA  DO  STF.  AUSÊNCIA  DE
RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS
E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não
cabe  ao  STJ  conhecer  de  violação  de  norma
constitucional, sob pena de invadir a competência do
STF.  2.  Não  se  conhece  do  recurso  especial  que
deixa de se referir aos fundamentos do julgado que
impugna,  desatendendo  ao  princípio  da
dialeticidade  recursal (Súmula  n.  284/STF).  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp 467842/ A, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/11/2014) - destaquei.

No entanto, na parte conhecida, acolho a pretensão
recursal. 

No  tocante  à  fixação  da  correção  monetária  e  dos
juros de mora impostos à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias
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devidas  a  servidores  públicos, cumpre  esclarecer  que  a  temática  se  encontra
disciplinada no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação
atual dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, cuja transcrição não se dispensa:

Art.  1º-F  -  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins  de  atualização  monetária,  remuneração  do
capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança.

De acordo com esse dispositivo legal, os débitos da
Fazenda  Pública  devem ser  tanto  acrescidos  de  juros  de  mora  quanto  corrigidos
monetariamente,  segundo  os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança. 

Diante,  todavia,  da  declaração  parcial  de
inconstitucionalidade por  arrastamento  do referido artigo  pelo  Supremo Tribunal
Federal, procedida quando da análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
4.357/DF  e  4.425/DF,  assentou-se  o  entendimento  de  que  a  correção  monetária
deveria ser calculada com base no IPCA, entendimento o qual passei a aplicar. 

Ocorre que, recentemente, passou-se a observar que
o debate travado nas referidas ADI's diria respeito tão somente ao intervalo de tempo
compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, isto
é,  sem  alcançar  a  parte  estabelecida  pelo  próprio  juízo  prolator  da  decisão
condenatória no exercício de atividade jurisdicional.

Naquelas demandas do controle concentrado, o art.
1º-F da Lei nº 9.494/97 não fora impugnado originariamente e, deste modo, a decisão
por arrastamento se cingiria à pertinência lógica entre o art. 100, §12, da Constituição
Federal  e  o  mencionado  dispositivo  infraconstitucional,  consoante  se  extrai  das
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ementas desses julgados, as quais, identicamente redigidas, consignaram o seguinte
teor: 

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  REGIME  DE
EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE
PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/2009.  (...)  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. (...)  
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 sem grifos no original) 

O próprio  Supremo Tribunal  Federal,  ao  admitir  o
Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, com repercussão geral,  sinalizou não haver
solucionado definitivamente a questão,  de sorte a,  por ora,  manter-se incólume a
aplicação da sistemática vigente antes do julgamento das citadas ações diretas de
inconstitucionalidade.
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A propósito,  bastante  clarividente o excerto  abaixo
replicado:

Já  quanto  ao  regime de  atualização  monetária  das
condenações impostas à Fazenda Pública a questão
reveste-se  de  sutilezas  formais.  Explico.
Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem
uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização
monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
ocorre em dois momentos distintos. O primeiro se dá
ao final da fase de conhecimento com o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial
compreende o período de tempo entre o dano efetivo
(ou o ajuizamento da  demanda)  e  a  imputação de
responsabilidade  à  Administração  Pública.  A
atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator
da  decisão  condenatória  no  exercício  de  atividade
jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase
executiva,  quando  o  valor  devido  é  efetivamente
entregue ao credor. Esta última correção monetária
cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito
em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é
realizado no exercício de função administrativa pela
Presidência  do  Tribunal  a  que  vinculado  o  juízo
prolator  da  decisão  condenatória.  Pois  bem.  O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357
e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção
monetária  pela  TR  apenas  quanto  ao  segundo
período,  isto  é,  quanto  ao  intervalo  de  tempo
compreendido  entre  a  inscrição  do  crédito  em
precatório  e  o  efetivo  pagamento.  Isso  porque  a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100,
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§12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se
apenas  à  atualização  do  precatório  e  não  à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de
conhecimento. (RE 870947 RG, Relator Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJe de
27.4.2015).

De igual  modo,  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
dissenso  quanto  à  temática  também  foi  objeto  de  recurso  especial  repetitivo,
igualmente pendente de julgamento, a saber, o Recurso Especial nº 1.492.221⁄PR.

Em  face  desse  panorama,  acolho  o  pleito  recursal
para reconhecer cabível a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a observação
da redação dada pela Lei nº 11.960/09, em sua íntegra.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  EM  PARTE O
RECURSO  APELATÓRIO,  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,  DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, no aspecto concernente à fixação dos
juros de mora e correção monetária, a serem arbitrados conforme o disposto no art.
1º-F, da lei nº 11.960/2009.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.
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Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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