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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE BORBOREMA. PROFESSOR.
NOVA  LEI  DE  PLANO  DE  CARGOS,
CARREIRA E REMUNERAÇÃO.  PEDIDO DE
PAGAMENTO  RETROATIVO  DECORRENTE
DAS DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DO
DIREITO  À  PROGRESSÃO  FUNCIONAL
VERTICAL.  SENTENÇA QUE  CONDENOU  A
EDILIDADE  ÀS  DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS  DESDE  A  DATA  DO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
PRETENSÃO  AUTORAL  DE  PAGAMENTO
RETROATIVO À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI.
MERO REENQUADRAMENTO DECORRENTE
DE  NOVA  LEI  ESTRUTURADORA  DA
CARREIRA QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM
OBTENÇÃO  DE  NOVA  TITULAÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  REQUERIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS
LEGALMENTE  EXIGIDOS  PARA  O
ENQUADRAMENTO.  CONEHCIMENTO
PRÉVIO DA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇAS
DEVIDAS.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.
OMISSÃO  DA  SENTENÇA.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  FIXAÇÃO  DE  OFÍCIO.
JUROS  DE  MORA  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.
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NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI'S 4.357
E  4.425.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO
MUNICÍPIO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO
AUTORAL.

- A Lei Municipal nº 168/2010, que dispõe sobre o
Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Remuneração  dos
Profissionais  da  Educação  do  Município  de
Borborema,  prevê  diferentes  Classes  funcionais  de
acordo com a titulação do agente público. O  art. 40,
II, da referida legislação, dispõe que o profissional do
magistério que, ao tempo da vigência do texto legal,
tenha formação profissional em curso de licenciatura,
de graduação plena, será enquadrado como Professor
Classe B, no nível equivalente ao tempo de serviço
prestado. 

- Não se trata de  progressão vertical decorrente da
obtenção  de  nova  titulação,  mas  sim  de  mero
enquadramento decorrente do surgimento de plano de
cargos, carreiras e remuneração, não havendo que se
falar, assim,  em prévio requerimento administrativo
para  início  da  incidência  dos  efeitos  financeiros
decorrentes da nova lei.

-  O  servidor  faz  jus  ao  pagamento  das  diferenças
remuneratórias retroativas à data da vigência da nova
lei que estruturou a carreira do magistério, uma vez
comprovada a conclusão do curso de licenciatura, nos
moldes  do  art.  40,  inciso  II,  da  Lei  Municipal  nº
168/2010.

- Os juros de mora e a correção monetária constituem
consectários  inerentes  à  condenação  e  possuem
natureza de ordem pública, admitindo modificação e
fixação  de  ofício, pela  instância  revisora,  sem  que
isso configure reformatio in pejus.

- Em se tratando de condenação em face da Fazenda
Pública,  “(...)  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
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no  REsp  957810/RS,  5ª  Turma,  Rel.  Min.  Moura
Ribeiro, j. em 17/09/2013).

- A Suprema Corte decidiu, em modulação dos efeitos
da inconstitucionalidade declarada, que:  “fica manti-
da a aplicação do índice oficial de remuneração bá-
sica 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 deve-
rão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pe-
los  quais  a  Fazenda Pública corrige  seus  créditos
tributários”  (Questão de  Ordem nas  ADI's  4.357 e
4.425).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao apelo da edilidade e dar provimento ao
recurso da autora, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de Apelações  Cíveis  interpostas pelo Município de
Borborema  e por  Marilene Pedro da Silva,  contra sentença proferida pelo
Juízo  da  Comarca  de  Serraria,  nos  autos  da “Ação  de  Cobrança  de
Vencimentos” proposta pela segunda apelante em face do primeiro recorrente.

Contam os autos que a autora ajuizou a referida ação, alegando,
em síntese, ser servidora pública do Município de Borborema, ocupante do
cargo efetivo de Regente de Ensino, desde 01/09/1984.

Relata  ter  concluído,  em  15/01/1994,  o  curso  superior  de
Licenciatura  plena  em  História,  bem  como,  em  20/06/2008,  o  Curso  de
Especialização  em  Educação  Profissional  Técnica  em  Nível  Médio  na
Modalidade de Educação de Jovens e adultos.

Afirmou que,  no ano  de  2010,  já  percebia  a  gratificação  de
incentivo  à  titulação.  Contudo,  em  31/05/2010,  passou  a  vigorar  a  Lei
Municipal  nº  168/2010  (Plano  de  Cargos  e  Carreira  e  Remuneração  do
Magistério  Público  do   Município  de  Borborema),  que  estabeleceu  novas
classes e níveis para os docentes do município.

Consignou  que  “desde  Junho/2010  (já  que  a  Lei  foi
promulgada  em  31/05/2010)  a  autora  fazia  jus  ao  enquadramento  como
Professor  Classe  B,  já  que  a  mesma era  portadora de  Diploma de  nível
superior de Licenciatura Plena em História desde 15/01/1994. Contudo, o
referido  enquadramento  foi  feito  na Classe  A,  somente  tendo sido feita  a
Progressão para a Classe B em Maio/2014” (fls. 10).

Pugnou, ao fim, pela  condenação da edilidade ao pagamento
dos valores referentes à diferença salarial  decorrente da progressão vertical
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para a classe B, e da incidência da Gratificação de Incentivo à Titulação, no
que pertine ao período de junho de 2010 a março de 2014.

Decidindo a querela, o magistrado  a quo julgou parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Por  todo  o  exposto,  JULGO PROCEDENTE EM
PARTE  a  pretensão  requerida  pelo  autor.
RECONHEÇO  o  direito  da  parte  autora  na
progressão vertical à categoria de Professor Classe
B  desde  o  momento  em  que  foram  requeridas
administrativamente. CONDENO a parte promovida
no  pagamento  das  diferenças  remuneratórias  de
professor Classe B apenas no período de 0/11/2013 à
02/01/2014.  Bem  como  CONDENO  a  pate
promovida  no  pagamento  da  GRATIFICAÇÃO DE
INCENTIVO À TITULAÇÃO (Grat.  Especialização
10%)  sobre  as  diferenças  remuneratórias  de
Professor  Classe  “B”  apenas  no  período  de
20/11/2013 à 02/01/2014.
Por fim, fica consignado que para apurar a liquidez
do  débito  reconhecido  neste  decisum,  basta
apresentação de mero cálculo aritmético.
Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação. No entanto,
quanto ao pagamento das custas, deixo de condená-
lo em virtude de o promovente não ter antecipado
mencionada  verba  (cf.  gratuidade  processual
requerida  na  inicial)  e,  ainda,  devido  à  isenção
prevista no art. 29 da Lei Estadual n. 5.672/92”

Inconformado,  o  Município  de  Borborema  aviou  Recurso
Apelatório  (fls.  70/75),  sustentando  que  a  progressão  funcional  somente
poderia  ser deferida  após  o requerimento  administrativo pelo servidor,  não
podendo a Administração agir de ofício. Afirma ser indevido o pagamento das
diferenças perseguidas pelo apelante, uma vez que o pleito administrativo fora
plenamente atendido.

Também  irresignada,  a  autora  interpôs  Apelo  (fls.  258/263),
afirmando que, em 01/11/2007, protocolou requerimento administrativo, onde
requeria a gratificação por titulação, prevista na legislação anterior, anexando,
para tal, o diploma de sua graduação, bem como certificado de conclusão de
curso  de  especialização.  Afirma  que  a  edilidade,  portanto,  já  tinha
conhecimento das titulações da apelante, desde 01/11/2007, razão pela qual
possui direito à progressão funcional à categoria de Professor Classe “B”, bem
como às  diferenças remuneratórias de Professor Classe “A”, para Professor
Classe “B”, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 168/2010.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (fls. 282/286).
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A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento
do recurso, sem manifestação no mérito (fls. 291).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço  dos apelos,  posto  que  obedecem  aos  pressupostos
processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse  recursal  e
inexistência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  poder  de
recorrer).

Considerando  o  entrelaçamento  das  insurgências  recursais,
proceder-se-á, em conjunto, ao exame dos Recursos Apelatórios.

Como relatado, o magistrado sentenciante, deparando-se com o
caso que lhe foi posto, acolheu parcialmente o pedido da autora, condenando o
Município  de  Borborema  a  pagar  à  promovente  os  valores  retroativos  da
progressão  funcional  vertical,  compreendido  entre  a  data  do  requerimento
administrativo até a efetiva implantação voluntária pelo Município. 

Pois bem.

No âmbito  do  Município de Borborema,  a  Lei  Municipal  nº
168/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação do Município, prevê diferentes Classes funcionais
de acordo com a titulação do agente público. 

Outrossim,  o art.  40,  II,  da referida legislação,  dispõe que o
profissional do magistério que,  ao tempo da vigência do texto legal,  tenha
formação  profissional  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  será
enquadrado  como  Professor  Classe  B,  no  nível  equivalente  ao  tempo  de
serviço prestado. Vejamos:

“Art.  26.  Aos  ocupantes  de  Cargo  de  Professor
Classe  A,  já  estáveis,  ou  admitidos  por  concurso
público homologados até a sua publicação desta lei,
e após cumprimento do estágio probatório, o acesso
ao  Cargo  de  Professor  Classe  B  se  dará  por
progressão  vertical  e  no  Nível  correspondente,  ao
final de cada ano letivo, mediante a apresentação de
título de formação em nível  superior,  em curso  de
licenciatura,  de  graduação plena,  em universidade
ou  instituição  de  ensino  superior  de  educação,
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habilitando-se  à  docência  na  educação  infantil,
ensino fundamental e educação de jovens e adultos”

“Art. 40. O enquadramento dos atuais Profissionais
do  Magistério  Público  Municipal,  nas  Classes  e
Níveis do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
far-se-á  segundo  o  estabelecido  a  seguir  em  seus
anexos:
(...)
II – Os atuais Professores, estáveis, efetivos estáveis
e em estágio probatório, bem como os que vierem a
ser nomeados em razão da aprovação em concurso
público que tenham formação profissional em nível
superior,  em curso  de  licenciatura,  de  graduação
plena, serão enquadrados como Professor Classe B,
no Nível equivalente ao tempo de serviço prestado;”

Pela simples análise do texto legal acima transcrito, verifica-se
que o enquadramento dos atuais professores do município será feito através da
análise da titulação do servidor e do seu tempo de serviço. Assim, aqueles que
possuam a formação profissional em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena “serão enquadrados como Professor Classe B, no Nível
equivalente ao tempo de serviço prestado”.

Contudo, conforme relatado, a magistrada a quo entendeu que a
progressão  vertical  da  Classe  A para  a  Classe  B  dependeria  de  expresso
requerimento administrativo pelo servidor, em razão do disposto no art. 28 da
supracitada lei, que preconiza o seguinte:

“A progressão Horizontal  e  Vertical  será  apurada
mediante  requerimento  do  profissional  do
Magistério,  instruído  com  a  documentação
necessária e indispensável, sendo efetivada no início
de cada ano letivo, após verificado atendimento dos
requisitos legais.”

Por  tal  razão,  concluiu  que  a  autora  faria  jus  aos  valores
retroativos,  devidos  em razão  da  progressão,  somente  a  partir  da  data  do
requerimento administrativo,  que se deu em 20/11/2013, e não a contar da
vigência da lei.

Data maxima venia,  entendo que o raciocínio delineado pelo
douta julgadora não se aplica à hipótese em liça. Isso porque, não se trata de
progressão  vertical  decorrente  da  obtenção  de  nova  titulação,  mas  sim  de
reenquadramento decorrente do surgimento de novo plano de cargos, carreiras
e remuneração.

Ora, é certo a Administração não poderia, de fato, implementar
a  progressão  funcional  de  servidor,  automaticamente,  sem  que  tivesse
conhecimento dos títulos que ele,  porventura,  possua, a fim de que,  assim,
pudesse  averiguar  a  adequação  destes  aos  requisitos  dispostos  na  lei
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correspondente. Em tais casos, pois, o requerimento administrativo constitui
pressuposto elementar à concessão da ascensão profissional do funcionário.

Contudo,  como visto  acima,  tem-se  que  a  lei  local  instituiu
nova  estruturação  na  carreira,  regulamentando,  peremptoriamente,  em  seu
artigo 40, o modo como se daria o enquadramento dos atuais profissionais do
magistério público municipal, nas classes e níveis do novo Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração.

Assim  sendo,  seria  encargo  da  Municipalidade  proceder  ao
reposicionamento da autora, de acordo com a sua titulação e tempo de serviço
– sobre as quais já possuía pleno conhecimento –, nos termos da legislação
superveniente, independendo tal aferição de pleito administrativo da servidora.

Assim sendo, as vantagens remuneratórias decorrentes do novel
posicionamento da professora são devidas desde a reestruturação da carreira,
ou seja, da vigência da Lei nº 168/2010, como requereu a demandante.

Nesse sentido, em recente julgamento, essa Corte de Justiça já
se manifestou em caso idêntico:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
VENCIMENTOS.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  EFEITOS  FINANCEIROS.  TERMO
INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL
Nº  168/2010.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  40,  DA
NORMA  DE  REGÊNCIA.  PAGAMENTO  DO
RETROATIVO. DEVIDO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO
- O art. 40, II, da Lei Municipal nº 168/2010, é claro
ao estabelecer que o profissional do magistério que,
ao tempo da vigência do texto legal, tenha formação
profissional  em  curso  de  licenciatura,  será
enquadrado  como  Professor  Classe  B,  no  nível
equivalente ao tempo de serviço prestado. 
-  Havendo comprovação de conclusão do curso de
licenciatura, nos moldes do art. 40, inciso II, da Lei
Municipal nº 168/2010, e a progressão funcional na
carreira do servidor, reconhecida pela Administração
Pública,  o  pagamento  das  diferenças  salariais
retroativas é medida que se impõe. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002691020158150361,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 16-05-2017) 

Trago à baila, por oportuno, excerto extraído do julgado acima
ementado,  onde  o  eminente  Relator  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
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Coutinho, com percuciência, assim consignou:

“No  mais,  a  exigência  do  requerimento
administrativo  pelo  Profissional  do  Magistério,
constante no art. 28, da citada legislação, tem por
intuito cientificar a Administração a respeito do
preenchimento  das  condições  exigidas  para que
haja a reclassificação funcional, não tratando-se
de  condição  para  incidência  dos  efeitos
financeiros decorrentes da progressão, tanto que
a  única  limitação  imposta  pela  norma  de
regência,  em  seu  art.  40,  é  a  de  que  esta
progressão,  e,  portanto,  os  efeitos  financeiros
advindos, devam ocorrer a partir da vigência Lei
Municipal nº 168/2010, in casu, a partir de junho
de 2010”

Na hipótese em apreço,  infere-se que a  autora demonstrou a
conclusão no Curso de Licenciatura Plana em História, desde 15/01/1994 (fls.
89), bem como no “Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em
Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na
Modalidade Educação de Jovens e Adultos” (fls. 223),  tanto que já recebia a
Gratificação de Especialização,  com fulcro  na legislação anterior,  como se
afere da ficha financeira anexada às fls. 29.

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  o  próprio  município,
posteriormente,  efetuou  a  progressão  funcional,  reconhecendo  o  direito  da
autora.

Assim, o reenquadramento da segunda apelante de acordo com
a nova estrutura da carreira, instituída pela Lei Municipal nº 168/2010, deveria
se dar nos termos do estabelecido no art.  40,  inciso II,  da lei  em questão,
observada  a  titulação  ali  exigida,  independente  de  prévio  requerimento
administrativo da interessada.

No que tange à Gratificação de Incentivo à Titulação, verifica-
se que a benesse encontra respaldo no art. 29, inciso I, do diploma municipal,
in verbis:

“Art.  29.  A  Remuneração  dos  Profissionais  do
Magistério  é  composta  pelo  vencimento,  acrescido
das  vantagens  pecuniárias  legalmente  previstas  no
Estatuto do servidor nos Anexos desta Lei e, ainda,
podendo ser concedidas as gratificações a seguir:

I – Gratificação de Incentivo à Titulação, devida ao
Profissional  do  Magistério,  na  razão  de  10%  do
vencimento  básico,  pela  frequência  e  obtenção  do
grau de Especialização, em curso de pós-Graduação
lato sensu, com duração mínima de 360 (trezentos e
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sessenta) horas, na área de sua atuação”

Assim, comprovado o cumprimento do requisito legal também
no que tange  à  referida  gratificação,  como explicitado acima,  tenho que  a
sentença  merece  correção  para  que  seja  garantido  o direito  da
recorrente/autora de receber  as diferenças de remuneração, referentes a  seu
reenquadramento funcional, incluídas às relativas à Gratificação de Incentivo à
Titulação, desde a data da vigência da Lei Municipal nº 168/2010 até a efetiva
implantação em seus vencimentos.

Por fim,  quanto à aplicação de juros e correção monetária em
face  da  Fazenda  Pública,  verifica-se  que  a  decisão  do  juiz  singular  fora
omissa.

Cumpre  consignar,  neste  aspecto,  que  os  juros  de  mora  e  a
correção monetária constituem consectários inerentes à condenação e possuem
natureza de ordem pública, admitindo modificação e fixação de ofício, pela
instância revisora, sem que isso configure reformatio in pejus.

Nesses  termos,  quanto  à  aplicação  de  juros  e  correção
monetária em face da Fazenda Pública, tem-se que 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,  contudo,  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
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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.
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.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do
INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se
deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que
prevê  a  aplicação  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual
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passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.

Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO do Município de Borborema e DOU PROVIMENTO AO APELO
da  autora, para  reformar  parcialmente  a  sentença,  para  condenar  o  réu  no
pagamento das diferenças remuneratórias de professor Classe B –  incluídas às
relativas  Gratificação de Incentivo à Titulação –, no período de 01/06/2010 à
02/01/2014. 

Outrossim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem público,
determino que sobre os valores devidos incida: (a) correção monetária, desde a
data em que deveriam ter sido pagos, através da aplicação dos índices oficiais
de  remuneração  básica  e  juros  da  caderneta  de  poupança,  até  a  data  de
25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir os efeitos da declaração
de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  devendo  ser
observado como índice o IPCA-E; (b) juros de mora, a partir da citação, no
percentual estabelecido para caderneta de poupança, até 25/03/2015, e, a após
esta data, o percentual de 0,5% ao mês.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor do
promovido, uma vez que já fixados no patamar legal máximo.

 
É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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