
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001537-47.2017.815.0000.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Cajazeiras.
Advogado : Henrique Sergio Alves da Cunha (OAB/PB 9.633).
Apelada : Clínica Psiquiátrica e Psicológica de Cajazeiras Ltda.
Advogado : João de Deus Quirino Filho (OAB/PB 10.520).

REEXAME NECESSÁRIO RECONHECIDO DE
OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE
COBRANÇA  CONTRA  MUNICÍPIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS
MÉDICOS.  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO
COMPROVADA.  DÍVIDA  DEMONSTRADA.
PROVA  DE  PAGAMENTO.  INEXISTÊNCIA.
FALTA  DE  EMPENHO.  IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA  MANTIDA.  NECESSÁRIO
ABATIMENTO DA QUANTIA JÁ PAGA PELA
ADMINISTRAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.
OBSERVÂNCIA  DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA
LEI  Nº  9.494/1997  COM  A REDAÇÃO  DADA
PELO  LEI  Nº  11.960/2009  NO  ÂMBITO  DOS
JULGAMENTOS  DAS  ADI'S  4357  E  4425.
PROVIMENTO  NEGADO  AO  APELO  E
PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME.

-  Comprovada  a  contratação  e  o  cumprimento  da
obrigação pela empresa demandante, constitui dever
da Administração ressarci-la, sob pena de violação do
princípio  da  legalidade  e  de  configuração  de
enriquecimento  ilícito,  o  que  é  vedado  pelo
ordenamento jurídico.

-  A omissão  do  administrador  em  proceder  ao
empenho do débito discutido não pode servir  como
justificativa para o seu inadimplemento, afigurando-
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se,  ao  contrário,  demonstração explícita  de descaso
com a coisa pública, que não se pode prestigiar.

-  Deve  ser  abatido  da  condenação  o  valor
incontroversamente já adimplido pela edilidade.

- 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 ADI's 4.357 e 4.425).

- 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.

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  e  dar  provimento  parcial  à
remessa oficial, nos termos do voto do relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Cajazeiras contra sentença (fls. 195/198) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
Comarca de Cajazeiras que, nos autos da “Ação de Ordinária de Cobrança”
ajuizada pela Clínica Psiquiátrica e Psicológica de Cajazeiras Ltda, julgou
procedente o pedido autoral.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/22),  a  parte  autora  alegou,  em
síntese, ter prestados serviços médicos para a edilidade promovida, oferecendo
à  população  da  cidade  atendimento  e  internações  na  área  psicológica  e
psiquiátrica, conforme solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde.

Neste ínterim, alegou ter celebrado o contrato n° 00085/2012-
CPL com a parte  promovida, cujo valor fora estipulado em R$ 242.500,00
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(duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), a ser pago no importe
mensal de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Asseverou que, embora tenha prestado os serviços contratados,
a edilidade não efetuou o pagamento dos meses de agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2012. 

Pugnou, assim, para que a demanda fosse julgada procedente,
condenando-se o Município ao pagamento do valor total de R$ 242.500,00
(duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais). 

Juntou documentos (fls. 22/76). 

Contestação  apresentada  (fls.  81/84),  arguindo,
preliminarmente, a denunciação da lide e o litisconsórcio passivo. No mérito,
asseverou a inexistência de comprovação do direito autoral. 

Réplica impugnatória (fls. 86/93).

Julgando  antecipadamente  a  lide,  o  juiz  singular  proferiu
sentença de improcedência (fls. 94/96), a qual fora anulada por esta Egrégia
Corte  Julgadora,  em  virtude  do  cerceamento  do  direito  de  defesa  (fls.
155/159).

Retornando  os  autos  para  o  primeiro  grau,  as  partes  foram
intimadas  para  especificarem  as  provas  que  pretendiam  produzir.  Na
oportunidade, a parte autora apresentou rol de testemunhas (fls. 163/164), ao
passo em que a edilidade apresentou manifestação a respeito do interesse de
produzir prova documental (fls. 165/166).

Termo de audiência e oitiva de testemunhas (fls. 187/191).

Alegações  finais  apresentadas  pelo  Município  de  Cajazeiras
(fls. 192/194).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  da  demanda  (fls.
195/198), proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, atentando ao mais que dos autos consta
e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO formulado nos autos da
ação,  para  condenar  o  município  de  Cajazeiras  a
pagar ao autor a importância de duzentos e quarenta
e  dois  mil  e  quinhentos  reais,  acrescidos  de  juros
legais de meio por cento desde a citação, e correção
monetária pelo INPC, desde a data em que deveria
ter sido pago o valor constante no contrato.
Por  fim,  condeno  o  promovido  no  pagamento  de
honorários advocatícios, que fixo em dez por cento
sobre a condenação, nos termos do art. 85 do CPC”.
(fls. 198).
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Inconformada,  a  edilidade  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
200/204), alegando, em suma, que a sentença foi embasada apenas em provas
testemunhais  cujas  declarações,  a  seu  ver,  não  foram  suficientes  para
comprovar que houve a efetiva prestação de serviço à edilidade no período
cobrado na exordial.

Ressalta, pois, que não fora comprovada a prestação de serviço
e  que  “o  contrato  era  sim  existente,  mas  não  consta  os  autos  nenhuma
autorização de  internação no período cobrado,  não há notas  fiscais  com
números  de  empenhos  e  outros  documentos  que  possam  refazer  a
fundamentação da primeira sentença”.

Por  fim,  pugna  pela  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  a
demanda seja julgada totalmente improcedente.

Intimado,  a  parte  apelada  apresentou  contrarrazões  (fls.
205/217).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
pugnou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem intervenção meritória  do  Órgão
Ministerial (fls. 224).

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, consigne-se que a decisão de primeiro grau não
determinou  o  reexame  necessário  da  controvérsia,  fazendo-se,  por  isso,
necessário o seu conhecimento de ofício, nos termos do artigo 496 do novo
Código de  Processo Civil,  por  ter  sido  o decreto  judicial  proferido  contra
município  e  exprimir  condenação  em valor  superior  a  100  (cem)  salários
mínimos.

 Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço do reexame e do apelo, apreciando-os de forma conjunto, tendo em
vista o entrelaçamento das matérias arguidas.

Conforme narrado, a parte autora alegou ter prestados serviços
médicos  à  edilidade  promovida,  oferecendo  à  população  da  cidade
atendimento  e  internações  na  área  psicológica  e  psiquiátrica,  conforme
solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde.

Neste  ínterim,  narrou  que,  em  julho  de  2012,  celebrou  o
contrato  n°  00085/2012-CPL  com  a  parte  promovida,  cujo  valor  fora
estipulado em R$ 242.500,00 (duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos
reais), a ser pago no importe mensal de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e
quinhentos  reais),  durante  os  cinco  meses  de  vigência  previstos  para  o
contrato. 

Asseverou que, embora tenha prestado os serviços contratados,
a edilidade não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do contrato,
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deixando  pendente  o  pagamento  dos  meses  de  agosto,  setembro,  outubro,
novembro e dezembro de 2012. 

Após  a  devida  instrução  processual,  o  magistrado  de  base
julgou  a  demanda  procedente,  condenando  à  edilidade  a  proceder  ao
pagamento da quantia mencionada na exordial. 

Assim,  a controvérsia  a  ser  apreciada pela  instância  revisora
consiste  em saber se a autora,  pessoa jurídica de direito privado, faz jus à
percepção do montante  de  R$ 242.500,00 (duzentos e  quarenta dois  mil  e
quinhentos reais), com juros e correção, em virtude de serviços prestados ao
Município de Cajazeiras.

Pois bem.

Da leitura das razões recursais do Município, constata-se que a
matéria devolvida à apreciação desta Corte corresponde à suposta ausência de
comprovação dos serviços prestados pela parte apelada, ressaltando a ausência
de notas fiscais e prévios empenhos que comprovassem a efetiva prestação dos
serviços médicos.

Razão não lhe assiste, contudo.
 
Data  vênia,  vislumbro  que  as  provas  produzidas  nos  autos

foram suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço pela empresa
demandante,  demonstrada  por  meio  da  farta  documentação  colacionada  à
inicial.

Primeiramente, há nos autos contrato de prestação de serviços
devidamente entabulado entre as partes com vigência de agosto a dezembro de
2012 (fls. 41/42), no qual consta as assinaturas dos representantes legais de
ambas as partes. 

Acrescente-se  que  o  valor  do  contrato  também  restou
devidamente esclarecido no referido pacto, bem como consta dados a respeito
da inexigibilidade de licitação (fls. 41/42)

Outrossim,  entendo  que  os  serviços  de  internações  e
fornecimento  de  consultas  e  medicamentos  restaram  satisfatoriamente
comprovados  por  meio  dos  documentos  de  fls.  43/76  e  dos  depoimentos
testemunhais  que  confirmaram  que,  no  período  cobrado,  o  Município
encaminhava  pacientes  para  atendimento  na  clínica  ora  apelada.  Neste
sentindo, vejamos excerto do depoimento da testemunha Lucinete de Abreu
Pessoa:

“Que  em  2012  trabalhava  como  secretária  da
clínica.  Que  chegou,  inclusive,  a  ir  até  o  setor
financeiro da Prefeitura, a fim de cobrar o valor que
devido  à  Clínica;  que  durante  o  período
compreendido  entre  agosto  a  dezembro  de  2012
houve  atraso  no  repasse  das  verbas.  (…)  que  os
pacientes eram encaminhados tanto pela Secretaria
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do  Município,  como  também  vinham  com  os
parentes;  que  acerca  dos  pacientes  trazidos  por
particulares,  a  Clínica  informava  ao  Município,
enviando  as  AIHS,  que  quando  os  pacientes
chegavam  através  do  Município  era  enviada  uma
autorização de um médico do município”. (fls. 188).

Da mesma forma, a parte ora apelada juntou documentos às fls.
114/115 alegando que, após o ajuizamento da presente demanda, o Município
depositou espontaneamente a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
a  título  de  pagamento  à  clínica  promovida,  o  que  comprovaria  a  efetiva
prestação de serviço. Frise-se, neste ponto, que o Município fora intimado para
falar a respeito de tal comprovante de pagamento, mas deixou o prazo escoar
in albis, deixando de contestar os argumentos do autor neste sentido. 

Outrossim, não socorre à Municipalidade as alegações de falta
de empenho e de previsão orçamentária, bem como de suposto descaso por
parte da administração anterior, pois, repita-se, uma vez prestado o serviço,
não  há  fundamento  que  retire  da  Administração  o  dever  de  arcar  com  o
pagamento das verbas assumidas.

Neste sentido:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO  -  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO
DE  ÁGUAS  VERMELHAS  -  VERBA
REMUNERATÓRIA  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA DE
PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - ARTIGO 333, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -  FALTA DE
EMPENHO  -  DÍVIDA  ATRIBÍDA  À  GESTÃO
ANTERIOR -  QUESTÕES QUE NÃO AFASTAM A
OBRIGAÇÃO  DE  QUITAÇÃO  -  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO
-  RECURSO  DESPROVIDO.  

-  A  obrigação  de  pagar  o  servidor  pelo  serviço
prestado é da pessoa jurídica de direito público que
o  admitiu,  e  não  da  pessoa  física  que  ocupava  o
cargo de Prefeito, logo, é irrelevante o fato do débito
em  questão,  que  envolve  verba  salarial,  ter  sido
contraído  pela  gestão  anterior.  
-  Uma  vez  prestado  o  serviço,  o  pagamento  das
verbas  salariais  assumidas  legalmente  pela
Administração é obrigatório, sob pena de violação
do  princípio  da  legalidade  e  de  configuração  de
enriquecimento  ilícito,  o  que  é  vedado  pelo
ordenamento  jurídico.  
-  Não  deve  ser  reduzido  o  valor  dos  honorários
advocatícios,  quando  este  não  representa  ônus
excessivo para a Fazenda Pública, e sua fixação não
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contraria o disposto no artigo 20, parágrafos 3º. e
4º, do Código de Processo Civil.”
(TJMG -  Apelação  Cível   1.0487.13.004247-5/001,
Relator(a):  Des.(a)  Moreira  Diniz,  4ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em 24/09/0015,  publicação  da
súmula em 01/10/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE
PEÇAS  PARA  MÁQUINAS  DA  SECRETARIA  DE
OBRAS  DO  MUNICÍPIO.  INADIMPLEMENTO
PELO  MUNICÍPIO.  1.  Comprovada  de  forma
suficiente  a  contratação  e  a  prestação do serviço.
Hipótese em que não se pode exigir da parte autora
a produção de prova negativa, cabendo ao réu, que
alega o inadimplemento do contrato, comprovar sua
tese.  Art.  333,  II,  do  CPC.  2.  Prova  documental
trazida  pela  parte  autora  corroborada  pela  prova
testemunhal  que  conduz  à  procedência  do  pedido
inicial.  3.  O  princípio  da  boa-fé  objetiva  veda  o
comportamento contraditório (venire contra factum
proprium).  Assim,  havendo  comprovação  de  que  o
funcionário  do  Município,  responsável  pela
Secretaria  de  Obras,  recebeu  as  mercadorias
vendidas pela parte autora, tendo sido emitida nota
de empenho autorizada pelo Prefeito Municipal, não
se  pode  a  juízo  negar  o  dever  de  pagar  pelas
respectivas mercadorias, sob pena de enriquecimento
sem causa.  APELAÇÃO DESPROVIDA.  (Apelação
Cível  Nº  70061068912,  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres
Hermann, Julgado em 05/11/2014) 

Importante ressaltar, ainda, que a omissão do administrador em
proceder  ao  empenho  do  débito  ora  discutido  não  pode  servir  como
justificativa  para  o  seu  inadimplemento,  afigurando-se,  ao  contrário,
demonstração  explícita  de  descaso  com a  coisa  pública,  que  não  se  pode
prestigiar.

Ademais, considerando-se que a Administração Pública rege-se
pelo princípio da impessoalidade, revela-se  descabida qualquer pretensão de
discussão acerca da eventual responsabilidade do administrador que exercia
mandato ao tempo da falta de pagamento da verba cobrada, devendo, se for o
caso, ser alegada e provada em seara própria.

Neste ínterim, tendo o autor evidenciado os fatos constitutivos
dos  seus  direitos  e  não  restado  demonstrado  qualquer  fato  impeditivo,
extintivo  ou  modificativo  do  invocado  direito,  descumpriu  o  promovido,
assim, os preceitos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Logo, ao meu sentir, o posicionamento do Magistrado singular
foi acertado, posto que, os fatos e elementos apresentados são suficientes para
se  reconhecer  o  direito  do  recorrido  ao  recebimento  da  quantia  não  paga
relativa à prestação de serviços médicos.

Todavia,  conforme  acima  mencionado,  o  próprio  autor
reconheceu  que  Município  depositou  espontaneamente  a  quantia  de  R$
29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de pagamento à clínica promovida
(fls.  114/115),  quantia  esta  que  deverá  ser  abatida  do  valor  total  da
condenação. 

- Dos Juros e Correção Monetária

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.
Isso  porque  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, ainda, 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
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.
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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.

Dessa forma, no presente caso, em se verificando que o atraso
nas verbas e o ajuizamento da demanda ocorreram posteriormente ao advento
da Lei nº 11.960/2009, deve-se observar a incidência dos índices de correção
monetária e juros da caderneta de poupança até 25/03/2015, incidindo, após tal
data, o índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME para que: a)
seja abatida do valor da condenação a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove
mil  reais)  depositada  espontaneamente  pela  edilidade  nos  termos  do
documento às fls. 114/115; b) seja reformada a aplicação de juros e correção
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monetária  na  condenação  imposta  na  sentença  reexaminada,  devendo-se
observar a incidência dos índices de correção monetária e juros da caderneta
de poupança até 25/03/2015, incidindo, após tal data, o índice de correção pelo
IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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