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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PISO
NACIONAL  DOS  PROFESSORES.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
DISTINÇÃO  EM  RELAÇÃO  AOS  SERVIDORES
EFETIVOS.  DIFERENÇA DEVIDA A  PARTIR  DA
ENTRADA  EM  VIGOR  DA  LEI  FEDERAL  Nº
11.738/08. REFORMA DA SENTENÇA. RETENÇÃO
DE VERBAS SALARIAIS.   IMPOSSIBILIDADE DE
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  JUROS  DE
MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
RETIFICAÇÃO.  NECESSIDADE.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA
PELO  ÍNDICE  DA CADERNETA DE  POUPANÇA
ATÉ  25/03/2015,  DATA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI  Nº 11.960/09.  APLICAÇÃO DO IPCA-E
NO  PERÍODO  POSTERIOR.  JUROS  DE  MORA.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
QUE  ATINGIU  SOMENTE  CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.  UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
CADERNETA  DE  POUPANÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO.

-  A  Lei  Federal  nº  11.738/08  impõe  que  seja
observado  o  piso  salarial  nacional  para  os
profissionais  do  magistério  público  da  educação
básica, de forma proporcional à jornada de trabalho
exercida,  sem  fazer  qualquer  distinção  quanto  a
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servidores efetivos ou temporários.

-  “ação  direta  de  inconstitucionalidade  não  foi
conhecida  quanto  aos  arts.  3º  e  8º  da  Lei
11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto,
e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”,
(2)  bem  como  para  estabelecer  que  a  Lei
11.738/2008  passou  a  ser  aplicável  a  partir  de
27.04.2011”

- É direito líquido e certo de todo servidor público,
ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo
exercício do cargo desempenhado, nos termos dos
artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta  Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada.

-  É ônus do Ente Público comprovar  que pagou a
verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada
a supremacia do interesse público, pois não se pode
transferir  o  ônus  de  produzir  prova  negativa  ao
Promovente,  para  se  beneficiar  da  dificuldade,  ou
mesmo da impossibilidade da produção dessa prova.

-  A correção monetária  e  os juros de mora,  como
consectários  legais  da  condenação  principal,
possuem natureza de ordem pública  e  podem ser
analisados de ofício, o que afasta suposta violação
do princípio do non “reformatio in pejus”. Por força da
declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da
Lei  nº  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09,  a  correção  monetária  há  de  ser
computada  desde  que  cada  parcela  passou  a  ser
devida,  utilizando-se  como  indexador  o  índice  da
caderneta  de  poupança  até  25/03/2015,  data  da
modulação dos efeitos, momento em que incidirá o
IPCA-E. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE a Apelação Cível e
a  Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl.95.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Lagoa de Dentro, inconformado com a Sentença
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exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jacaraú que, nos autos da

Ação  Ordinária  de  Cobrança  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,

condenando  o  Promovido  ao  pagamento,  em  favor  do  Autor,  dos  valores

correspondentes às diferenças salariais do piso nacional dos professores dos

anos de 2009 a 2012, férias e respectivos 1/3 proporcional de 2009 (fevereiro a

dezembro), 2010 (março a dezembro), 2011 (integral) e 2012 (março a outubro,

assim  como  os  décimos  terceiros  salários  dos  anos  de  2009  (fevereiro  a

dezembro),  2010  (março  a  dezembro),  2011  (março  a  dezembro)  e  2012

(janeiro a outubro). 

Em suas razões recursais, pugnou que sejam pagas apenas as

diferenças  a  partir  de  27.04.2011,  conforme  julgamento  dos  Embargos  de

Declaração na ADI  4167,  de  Relatoria  do  Ministro  Joaquim Barbosa.  Disse

ainda que os valores referentes às férias e ao 1/3 de férias foram devidamente

quitados. Por fim, pugnou pela correta aplicação de correção monetária e juros

de mora (fls. 59/73). 

Devidamente  intimado,  o  Apelado  ofereceu  contrarrazões,

aventando,  em preliminar,  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  recursal.  No

mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 78/79).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento  da  Apelação  e  da  Remessa  Necessária  apenas  para  que  as

diferenças referentes ao piso nacional sejam pagas a partir de 27.04.2011, bem

como seja  efetivada  a  correta  fixação  dos  juros  e  correção  monetária  (fls.

85/91).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,
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que assim dispõe:

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  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso,  vale ressaltar que nos termos da Súmula nº 490 do

STJ, não se aplica às sentenças ilíquidas a dispensa de Reexame Necessário

quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a

sessenta salários mínimos, motivo pelo qual torno sem efeito a determinação

exarada  na  decisão  recorrida  para,  “ex  officio”,  conhecer  a  Remessa

Necessária.

Superadas  essas  questões,  em que  pesem as  ponderações

emanadas  pelo  Recorrido,  entendo  que  o  Recorrente  impugnou  os

fundamentos  da  sentença  na  parte  em  que  lhe  foi  desfavorável,  aduzindo

argumentos para reformá-la, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de ofensa

ao princípio da dialeticidade.

No que diz respeito à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça

já firmou entendimento acerca do assunto por meio da Súmula nº 85. Veja-se:

“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.

Portanto, no caso em apreço, tal situação foi observada pelo

Juiz  “a  quo”  que  reconheceu  a  prescrição  das  verbas  vencidas  antes  do

quinquênio anterior à propositura da presente Ação.

Partindo para o mérito, sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/08

instituiu piso salarial  nacional para os profissionais do magistério público da

educação básica, em seus artigos 1º e 2º, in verbis:
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Art.1º  Esta  Lei  regulamenta  o  piso  salarial  profissional
nacional  para os profissionais  do magistério  público  da
educação básica a que se refere a alínea "e" do inciso III
do caput do art.60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Art.2º  O  piso  salarial  profissional  nacional  para  os
profissionais  do magistério  público  da educação básica
será  de  R$  950,00(novecentos  e  cinquenta  reais)
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade
Normal,   prevista  no art.62  da Lei  nº  9.394,  de  20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do  qual  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  não  poderão  fixar  o  vencimento  inicial  das
Carreiras do magistério público da educação básica, para
a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

A referida lei possui diretrizes de abrangência nacional e deve,

pois, ser observada pelos Estados e Municípios (CF, art. 24, §1º).

A  constitucionalidade  da  referida  lei  já  foi  dirimida  pelo

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167-3, que decidiu que a

regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério, através de lei

federal,  não  afronta  a  repartição  de  competências,  tampouco  o  pacto

federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os entes da

federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle

para consecução, ficando decidido, inclusive, que será considerado, para efeito

de fixação, o vencimento e não o valor global  da remuneração, com marco

inicial do piso salarial a partir de 27 de abril de 2011.

Oportuna a transcrição da Ementa do referido Acórdão:

EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA
CARGA  HORÁRIA  DE  TRABALHO.  ALEGADA
VIOLAÇÃO  DA RESERVA DE  LEI  DE  INICIATIVA DO
CHEFE  DO  EXECUTIVO  PARA  DISPOR  SOBRE  O
REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61,
§ 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO
PACTO  FEDERATIVO  (ART.  60,  §  4º  E  I,  DA
CONSTITUIÇÃO).  INOBSERVÂNCIA  DA  REGRA  DA
PROPORCIONALIDADE.  1.  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade,  com  pedido  de  medida  cautelar,
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ajuizada contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008,
que  estabelecem  que  o  piso  salarial  nacional  para  os
profissionais de magistério público da educação básica se
refere  à  jornada  de,  no  máximo,  quarenta  horas
semanais,  e  corresponde  à  quantia  abaixo  da  qual  os
entes federados não poderão fixar  o  vencimento  inicial
das carreiras do magistério público da educação básica.
2.  Alegada  violação  da  reserva  de  lei  de  iniciativa  do
Chefe  do  Executivo  local  para  dispor  sobre  o  regime
jurídico do servidor público, que se estende a todos os
entes federados e aos municípios em razão da regra de
simetria  (aplicação obrigatória  do art.  61,  § 1º,  II,  c  da
Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo,
na medida em que a organização dos sistemas de ensino
pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de
colaboração,  sem  imposições  postas  pela  União  aos
entes federados que não se revelem simples  diretrizes
(arts. 60, § 4º, I e 211, § 4º da Constituição. Inobservância
da regra de proporcionalidade,  pois a fixação da carga
horária  implicaria  aumento  imprevisto  e  exagerado  de
gastos  públicos.  Ausência  de  plausibilidade  da
argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no
máximo, 40 (quarenta horas)", prevista no art. 2º, § 1º. A
expressão "de quarenta horas semanais" tem por função
compor  o  cálculo  do  valor  devido  a  título  de  piso,
juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A
ausência de parâmetro de carga horária para condicionar
a  obrigatoriedade  da  adoção  do  valor  do  piso  poderia
levar  a  distorções  regionais  e  potencializar  o  conflito
judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas
horárias  desproporcionais  ou  inexequíveis.  Medida
cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final
da  ação,  dar  interpretação  conforme  ao  art.  2º  da  Lei
11.738/2008,  no  sentido  de  que  a  referência  ao  piso
salarial  é  a  remuneração  e  não,  tão-somente,  o
vencimento básico  inicial  da carreira.  Ressalva pessoal
do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão
da  existência  de  mecanismo  de  calibração,  que
postergava  a  vinculação  do  piso  ao  vencimento  inicial
(art.  2º,  §  2º).  Proposta  não  acolhida  pela  maioria  do
Colegiado.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
FIXAÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA  DE  TRABALHO.
COMPOSIÇÃO.  LIMITAÇÃO  DE  DOIS  TERÇOS  DA
CARGA HORÁRIA À  INTERAÇÃO COM EDUCANDOS
(ART.  2º,  §  4º  DA  LEI  11.738/2008).  ALEGADA
VIOLAÇÃO  DO  PACTO  FEDERATIVO.  INVASÃO  DO
CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS
MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA
DOS  ALUNOS  E  DOS  DOCENTES.  SUPOSTA
CONTRARIEDADE  ÀS  REGRAS  ORÇAMENTÁRIAS
(ART.  169  DA  CONSTITUIÇÃO).  AUMENTO
DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS
PÚBLICOS  COM  FOLHA  DE  SALÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  DAS
DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE.
3.  Plausibilidade  da  alegada  violação  das  regras
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orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que
a redução do tempo de interação dos professores com os
alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de
contratação de novos docentes, de modo a aumentar as
despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa
invasão  da  competência  do  ente  federado  para
estabelecer  o  regime  didático  local,  observadas  as
diretrizes  educacionais  estabelecidas  pela  União.
Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o
próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração,
que  obrigaria  a  adoção  da nova  composição  da  carga
horária somente ao final da aplicação escalonada do piso
salarial.  Proposta  não  acolhida  pela  maioria  do
Colegiado.  Medida  cautelar  deferida,  por  maioria,  para
suspender  a  aplicabilidade  do  art.  2º,  §  4º  da  Lei
11.738/2008.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
PISO  SALARIAL.  DATA  DE  INÍCIO  DA  APLICAÇÃO.
APARENTE  CONTRARIEDADE  ENTRE  O  DISPOSTO
NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT
DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO
ART. 3º, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do
veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que
previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de
janeiro  de  2008,  à  razão  de  um  terço,  aliado  à
manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º
(vigência  na data  de publicação,  isto  é,  17.07.2008),  a
expressão "o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará
a  vigorar  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2008",  mantida,
poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do
valor  do  piso  com  base  já  em  2008,  para  ser  pago
somente a partir  de 2009.  Para manter  a unicidade de
sentido do texto legal  e do veto,  interpreta-se o art.  3º
para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas
ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009.
Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade
concedida  em  parte.   (ADI  4167  MC,  Relator(a):  Min.
JOAQUIM  BARBOSA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
17/12/2008, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-
2009 EMENT VOL-02358-01 PP-00157 RTJ VOL-00210-
02 PP-00629) 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROPÓSITO
MODIFICATIVO.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS
EFEITOS  DE  DECLARAÇÃO  DE
CONSTITUCIONALIDADE.  ACOLHIMENTO  PARCIAL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  EFICÁCIA  DAS  DECISÕES
PROFERIDAS  EM  CONTROLE  CONCENTRADO  DE
CONSTITUCIONALIDADE  QUE  FOREM  OBJETO  DE
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA
DE  OBJETO.  PISO  NACIONAL DO  MAGISTÉRIO  DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser
aplicável a partir  de 27.04.2011, data do julgamento de
mérito  desta  ação direta  de inconstitucionalidade  e  em
que  declarada  a  constitucionalidade  do  piso  dos
professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da
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Lei  9.868/2001.  2.  Não  cabe  estender  o  prazo  de
adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de
reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve
ser  apresentada  a  tempo e  modo próprios  aos  órgãos
competentes.  3.  Correções  de  erros  materiais.  4.  O
amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso
de  embargos  de  declaração.  Embargos  de  declaração
opostos  pelo  Sindifort  não  conhecidos.  5.  Com  o
julgamento dos recursos de embargos de declaração, o
agravo  regimental  interposto  da  parte  declaratória  do
despacho  que  abriu  vista  dos  autos  à  União  e  ao
Congresso  Nacional  perdeu  seu  objeto.  Recursos  de
embargos  de  declaração  interpostos  pelos  Estados  do
Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso
parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material
constante  na  ementa,  para  que  a  expressão  “ensino
médio” seja substituída por “educação básica”,  e que a
ata de julgamento seja modificada, para registrar que a
“ação direta  de  inconstitucionalidade  não  foi  conhecida
quanto aos arts.  3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda
superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela
foi  julgada  improcedente”,  (2)  bem  como  para
estabelecer  que  a  Lei  11.738/2008  passou  a  ser
aplicável  a  partir  de  27.04.2011.  Agravo  regimental
interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga
prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI
4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013) 

Assim,  “in  casu”,  a  sentença  merece  reparo,  posto  que  a

norma que trata do piso salarial dos professores só passou a vigorar a partir de

27 de abril de 2011.

No  que  diz  respeito  às  demais  verbas  pleiteadas  e

reconhecidas  na  sentença,  sabe-se  que  é  direito  líquido  e  certo  de  todo

servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do

cargo  desempenhado,  nos  termos  dos  artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta

Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção

injustificada.

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos

trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar,

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o
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pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Dessa forma, o Município que, arbitrariamente, deixa de pagar

os salários dos seus servidores é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ressalte-se que caberia ao Município comprovar que efetuou o

pagamento correto e integralmente, pois, ao reverso, subtende-se que não o

efetuou na forma devida, motivo pelo qual são devidas as verbas perseguidas

pelo Autor a título de férias, 1/3 de férias e décimos terceiros salários.

Por fim, como bem anotado pela Procuradoria de Justiça, faz-

se necessário adequar a parte final da sentença quanto a incidência de juros e

correção monetária.

Nessa  senda,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o

entendimento  de  que  tais  matérias  possuem  natureza  de  ordem  pública  e

podem ser analisados até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação ao

princípio do “non reformatio in pejus”. 

Nas  condenações  contra  a  Fazenda  Pública,  deveria  ser

aplicado  o  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº

11.960/09,  o  qual  determina  a  utilização,  uma  única  vez,  dos  índices  de

remuneração oficial da caderneta de poupança para a atualização da moeda e

compensação da mora. 

Ocorre que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação

dos  índices  de  caderneta  de  poupança  para  a  correção  monetária,  no

julgamento  das ADINS 4.357/DF e  4.425/DF6,  modulando os  efeitos  dessa

decisão para 25 de março de 2015, de modo que, no caso presente, deverão

as verbas serem corrigidas da vigência da Lei nº 11.960/09 até a referida data,

pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
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art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e, a partir do dia 25/03/2015, pelo IPCA-E, que

vem sendo usado naqueles julgados do STF. 

A declaração de inconstitucionalidade da redação atual do art.

1º-F  atingiu,  quanto  aos  juros  de  mora,  apenas  as  dívidas  de  natureza

tributária, mantendo-se em relação a créditos salariais. Na hipótese vertente, o

marco  inicial  dos  juros  (citação)  ocorreu  após  a  promulgação  da  Lei  nº

11.960/09, razão pela qual incidirão os índices de caderneta de poupança. 

Dessa  forma,  em  razão  das  considerações  tecidas  acima,

PROVEJO  PARCIALMENTE a  Remessa  Necessária  e  a  Apelação  Cível

interposta, apenas para reformar a sentença recorrida no sentido de condenar

o  Promovido/Apelante  ao  pagamento  da  diferença  do  Piso  Nacional  dos

Professores a partir de 27.04.2011 a outubro de 2012, adequando os juros de

mora e a correção monetária aos termos acima delineados.

Considerando que as partes foram vencedoras e vencidas na

demanda e, ainda observando a modificação parcial  do julgado de primeiro

grau,  condeno  ambas  as  partes,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e

honorários sucumbenciais, ficando, em relação a estes, cada litigante obrigado

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte contrária,

nos  termos  do  novo  Código  de  Processo  Civil,  observando  quanto  ao

Promovente o art. 12 da Lei nº 1.060/50 e a isenção do Município quanto às

custas.

É o voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos

Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, os Excelentíssimos Desembargadores  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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