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APELO DA PROMOVENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECEBIMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA
LOCAL REGULAMENTADORA PARA AQUELA CATEGORIA.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  ENTENDI-
MENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº  42  DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE DIPLOMA LEGAL ESPECÍFICO. DESPRO-
VIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

- “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.” (Súmula nº. 42 do TJPB)

REMESSA  NECESSÁRIA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  DE
SERVIDOR. COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
SERVIDORA  QUE  INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO
ORIGINARIAMENTE  SEM  CONCURSO.  CONTRATO  NULO.
DIREITO  A  PERCEPÇÃO  DOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  AO  PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO
QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE
MORA.  INCIDÊNCIA  DO  ARTIGO  1º-  F,  DA  LEI  9.494/1997,
COM  A  NOVA  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA.  NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO
INDEXADOR  IPCA,  SEGUNDO  ENTENDIMENTO  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

- O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o
servidor público com contrato de trabalho considerado inválido faz jus
apenas ao recebimento dos salários referentes aos dias trabalhados e ao
depósito do FGTS. 

- “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo
respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência
de prévia aprovação em concurso público.” (Súmula 466, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
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-  “(…)  2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp
1.270.439/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, adequou seu en-
tendimento ao decidido na ADIn 4.357/DF, julgada pelo STF, que decla-
rou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09. Assim, os
juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta  de  poupança,  nos  termos  da  regra  do  art.  1º-F  da  Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por
força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período. (...)”.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  130.573/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado em 18/02/2014,  DJe
24/02/2014).

- “1.  "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).(…).”.
(STJ - AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/03/2016,  DJe
16/03/2016)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR
PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível, esta interposta por Ana Lúcia
Soares Brito, em face de sentença de fls. 145/153, que julgou procedente, em parte, a reclamação
trabalhista manejada em face do Município de Catolé do Rocha.

Na decisão recorrida, a Juíza de Direito da 1ª Vara de Catolé do Rocha condenou a
parte promovida a pagar à autora “a verba relativa ao FGTS não recolhida do período de 01 de
Novembro de 1991 até 23 de Maio de 2008, data em que houve a mudança de regime, devendo tais
valores incidirem também sobre as verbas ora deferidas.” - fls. 152.

Demais disso, determinou a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento), ao
mês, a partir da citação, além de correção monetária “desde cada competência não paga até a data
atual”. - fls. 153.

Nas razões recursais (fls. 155/161), a autora pugna que o promovido seja condenado
a implantar o adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), bem como a pagar
os valores vencidos e vincendos até a data da implantação definitiva.
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Contrarrazões não ofertadas ( certidão de fls. 166).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça lançou parecer, pelo desprovimento
do apelo e acolhimento do recurso oficial (fls. 203/207).

É o relatório.

VOTO

APELO DA PROMOVENTE

Versa apenas sobre o adicional de insalubridade. A insurgente pleiteia a implantação
desse benefício em 20% (vinte por cento) e a condenação do requerido ao pagamento das verbas in-
salutíferas vencidas e vincendas.

De acordo com recente julgado da nossa Corte, a percepção da mencionada gratifi-
cação pelos agentes comunitários de saúde depende de lei local regulamentadora, assegurando
expressamente àquela categoria o direito ao seu recebimento.

Vejamos:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE. DIVERGÊNCIAS QUANTO À CONCESSÃO DO BENEFÍ-
CIO PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DA CORTE ESTADUAL.
RECEBIMENTO  CONDICIONADO  À  EXISTÊNCIA  DE  NORMA
LOCAL  REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  ENTENDI-
MENTO CONSOLIDADO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEM-
BROS  DO TRIBUNAL  PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDI-
ÇÃO DE SÚMULA.- Os artigos. 476 a 479, do Código de Processo Ci-
vil, bem como os arts. 294 a 300, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, disciplinam e fundamentam o incidente de
uniformização de jurisprudência, o qual objetiva sanar as divergências
existentes entre os diversos órgãos fracionários da respectiva Corte. - A
Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, segun-
do o qual o gestor só pode fazer o que a lei autoriza. Desse modo, ausen-
te a comprovação da existência de disposição legal do ente ao qual per-
tençam, assegurando aos Agentes Comunitários de Saúde a percepção
do adicional de insalubridade, não há como se determinar o seu paga-
mento. - Nos termos do §1º, do art. 294, do Regimento Interno do Tribu-
nal  de Justiça paraibano, ocorrendo julgamento tomado pela maioria
absoluta dos membros do Tribunal em incidente de uniformização de ju-
risprudência, tal deliberação plenária será objeto de súmula. V I S T O
S, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, apreciando o Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, por maioria absoluta, confeccionar a
seguinte  súmula:  “O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos
agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico adminis-
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trativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.” (IN-
CIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  Nº
2000622-03.2013.815.0000. Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbre-
ga Coutinho. Relator para o acórdão: Des. José Ricardo Porto. Suscitante:
Comissão de Divulgação e Jurisprudência. Suscitados: Primeira Câmara
Cível,  Segunda Câmara  Cível  e Terceira Câmara Cível.  Publicado dia
05/05/2014).

O incidente acima acarretou no surgimento da Súmula 42 do TJPB que proclama:

Súmula 42 - “O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes
comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo, de-
pende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”

No caso, verifica-se inexistir norma local que conceba o recebimento do adicional de
insalubridade pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

Dessa forma, no que toca ao pedido da verba insalutífera, creio que a pretensão da
autora da demanda não merece acolhida.

RECURSO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Inicialmente, observa-se que a promovente pleiteou os seguintes itens, em sua exor-
dial: 1) Implantação do Adicional de Insalubridade; 2) Pagamento do Adicional com relação a verba
vencida e vincenda, retroativo à data de admissão; 3) Regularização dos depósitos fundiários em re-
lação ao período de 01/11/1991 até a mudança de regime jurídico (2008); 4) 13º salário não pago
em período não prescrito; 5) Reflexo do Adicional de Insalubridade sobre FGTS, 13.º salário, Férias
+ 1/3 do período não prescrito e 6) Anotação da CTPS.

Ao decidir, a magistrado condenou a edilidade ao pagamento da “verba relativa ao
FGTS não recolhida do período de 01 de Novembro de 1991 até 23 de Maio de 2008, data em que
houve a mudança de regime, devendo tais valores incidirem também sobre as verbas ora deferi-
das.” - fls. 152.

Com relação ao FGTS, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orien-
tação no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de
trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso, desde que mantido o seu direito ao salário. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pe-
tição de recurso extraordinário que não aponta o dispositivo constitucio-
nal que teria sido violado. Precedentes. Servidor público. Ausência de
prévio concurso público. Nulidade da contratação. FGTS. Direito aos
depósitos para o fundo quando mantido o direito aos salários. Constitu-
cionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Repercussão geral. Prece-
dentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não se ad-
mitir recurso extraordinário em cujas razões o recorrente não tenha in-
dicado os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados.
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2.  O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 596.478/RR, do qual
fui Relator para o acórdão, reconheceu a repercussão geral do tema
em debate e, no mérito, concluiu pela constitucionalidade do “art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato
com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de pré-
via aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao
salário”. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 743134 AgR/PI – Pi-
auí, Rel.: Min. Dias Toffoli, D.J.: 05/08/2014)

FGTS – CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINIS-
TRAÇÃO  PÚBLICA  –  NULIDADE  DECLARADA  –  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE.
O Tribunal reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS quanto aos trabalhadores que tiveram o
contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em
razão da inobservância da regra constitucional a revelar a necessidade
de prévia aprovação em concurso público. Precedente: Recurso Extra-
ordinário nº 596.478/RR, redator do acórdão ministro Dias Toffoli, Ple-
nário. Ressalva de entendimento pessoal. MULTA – AGRAVO – ARTI-
GO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame
do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE
831574  AgR/MG  –  Minas  Ferais),  Rel.:  Min.  Marco  Aurélio,  D.J.:
21/10/2014)

Seguindo esse entendimento, a Colenda 1ª Câmara Cível desta Corte de Justiça já vi-
nha se posicionando no sentido de que, mesmo reconhecido como nulo o vínculo com a administra-
ção, faz jus o servidor aos valores referentes ao Fundo de Garantia. Vejamos alguns precedentes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  FGTS.
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da prestação
do serviço após o término do contrato. Não realização de concurso pú-
blico. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II,  c.  F. Depósito do
FGTS devido. Inteligência do art. 19-a da Lei nº 8.036-90. Férias, ter-
ço constitucional e 13º salários devidos. Impossibilidade de enriqueci-
mento sem causa. Reforma da sentença. Procedência em parte. Provi-
mento parcial. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do tra-
balhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses
previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o
direito ao salário. (art. 19-a da Lei nº 8.036-90). Contrato nulo. Efei-
tos. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37,
II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contrapres-
tação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respei-
tado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos
depósitos  do  FGTS.  (Enunciado  nº  363  TST,  revisado  pela  ra  nº
121/03,  DJ 19.11.03,  republicado DJ 25.11.03). Faz jus o apelante
aos valores referentes ao FGTS que não foram depositados em sua
conta vinculada, durante todo o período laborado. Ainda, aos valores
referentes ao pagamento das parcelas salariais basilares, tais como a
remuneração pelos dias de serviço prestado, férias, o terço constitucio-
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nal e décimo terceiro salários, assim como seus proporcionais, tudo
para evitar o enriquecimento sem causa do município, que se benefici-
ou com o trabalho do recorrente. (TJPB; AC 200.2011.009.234-9/001; Primei-
ra Câmara Cível;  Rel.  Des.  Manoel  Soares Monteiro;  DJPB 28/02/2012; Pág.  12.)
(grifou-se)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  FGTS.
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da prestação
do serviço após o término do contrato. Não realização de concurso pú-
blico. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II,  c.  F. Depósito do
FGTS devido. Inteligência do art. 19-a da Lei nº 8.036-90. Manutenção
da sentença. Desprovimento do apelo. É devido o depósito do FGTS na
conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declara-
do nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Fede-
ral, quando mantido o direito ao salário. (art. 19-a da Lei nº 8.03690).
Contrato  nulo.  Efeitos.  A  contratação  de  servidor  público,  após  a
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao paga-
mento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valo-
res referentes aos depósitos do FGTS. (Enunciado nº 363 TST, revisa-
do pela ra nº 121/03, DJ 19.11.03, republicado DJ 25.11.03). (TJPB; AC
200.2010.003699-1/001; Primeira Câmara Cível; Rel.  Des.  José Di Lorenzo Serpa;
DJPB 14/12/2011; Pág. 6.). (grifou-se)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  CO-
BRANÇA DE FGTS.  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIG-
NAÇÃO. Contratação temporária com expressa submissão ao regime
celetista (Lei  Municipal  nº  4.208/04).  Possibilidade.  Transmudação
de regime celetista em estatutário. Pagamento devido apenas no perí-
odo que vigorava o regime celetista. Provimento parcial do recurso.
Sabe-se que o estabelecimento do regime jurídico trabalhista entre as
partes depende de expressa previsão legal autorizativa. Assim, restan-
do demonstrado que a relação entre as partes era de cunho celetista,
são devidos os pagamentos de FGTS e multa rescisória. Com a trans-
mudação do regime celetista em estatutário, impõe-se afirmar que os
agentes comunitários de saúde só receberão as verbas correspondentes
ao período em que vigorou o regime celetista e não atingido pela pres-
crição, ou seja, entre 27 de agosto de 2004 a 27 de dezembro de 2007.
(TJPB; AC 001.2010.023857-3/001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv.  Tércio

Chaves de Moura; DJPB 15/12/2011; Pág. 11.). (grifou-se)

Cito, também, por relevante, o Enunciado nº 466 do Superior Tribunal de Justiça:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo
respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por au-
sência de prévia aprovação em concurso público”.

Nesse contexto, dúvidas não pairam de que a promovente, em razão da precariedade
de seu vínculo original com a edilidade, faz jus aos depósitos fundiários relativos ao período efe-
tivamente trabalhado, conforme decisão a quo.
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Por outro lado, a Juíza de primeiro grau determinou o pagamento da verba fundiária
por 16 (dezesseis anos) anos (novembro de 1991 a maio de 2008), sem observância à prescrição in-
cidente contra a Fazenda Pública, que é de 05 (cinco) anos, consoante o princípio da especialidade,
razão pela qual incide o Decreto 20.910/32.

Vejamos arestos recentes do Superior Tribunal de Justiça, que bem explanam a
posição ora defendida:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  FGTS.   COBRANÇA   EM   FACE   DA
FAZENDA   PÚBLICA.  PRAZO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.
1.  "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).
2. Agravo interno não provido.
(AgRg  no  REsp  1525652/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/03/2016,  DJe
16/03/2016)

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 HUMBER-
TO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  08/09/2015,  DJe
16/09/2015)

Por fim, com relação aos índices de atualização das verbas de condenação cons-
tantes na sentença de primeiro grau, identifico que fora determinada a inclusão de juros de 0,5 %
(meio por cento) desde a citação e correção “desde cada competência não paga até a data atual”. -
fls. 153. 

 Contudo, o STJ recentemente passou a admitir o emprego do IPCA, por este índice
melhor refletir a inflação acumulada do período, em observância à declaração de inconstitucionali-
dade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, realizada na ADIn 4.357/DF, julgada pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Nesse sentido:
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EMBARGANTE:  ESTADO  DO  PARANÁ  RELATOR:  DES.  RUBENS
OLIVEIRA FONTOURAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REFORMA-
TIO IN PEJUS - INEXISTENTE - QUESTÃO DE JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRE-
QUESTIONAMENTO - EMBARGOS IMPROCEDENTE "(...). 1. A Corte
Especial  do  STJ,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  repetitivo
1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o
seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato aos processos
em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir
a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF declarou a in-
constitucionalidade  parcial  por  arrastamento  do  art.  5º  da  Lei  n.
11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em
14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julga-
mento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária,
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei
n.11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de in-
constitucionalidade parcial  do art.  5º  da Lei  n.11.960/09,  deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acu-
mulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em
que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento
dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão so-
mente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário
interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de
mora, como consectários legais da condenação principal, possuem na-
tureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo,
não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar
deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-
MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir determi-
nação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela
Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar
a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária
previstos  do  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/97,  na  redação  da  Lei
n.11.960/2009. 3 Tampouco se extrai comando para que as Cortes do
País aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da maté-
ria até a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo re-
gimental  improvido."  (AgRg  no  AREsp  288.026/MG,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe  20/02/2014)  (TJ-PR  -  EXSUSP:  1090495701  PR  1090495-7/01
(Acórdão),  Relator:  Rubens  Oliveira  Fontoura,  Data  de  Julgamento:
01/07/2014,  1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1373 17/07/2014)

Ainda tomando por base o aresto acima, os juros a serem aplicados no cálculo do pa-
gamento devem incidir de acordo com a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Desembargador José Ricardo Porto
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Saliento, nesta ocasião, que a abordagem em questão, por envolver a incidência de
consectários legais da condenação principal, possui natureza de ordem pública e pode ser analisada
até mesmo de ofício. Logo, não há falar em reformatio in pejus. 

Assim sendo, deve a sentença ser modificada nos termos ora propostos.

Diante dessas considerações DESPROVEJO O APELO DA AUTORA E DAR
PROVIMENTO  PARCIAL  A  REMESSA  OFICIAL,  para  determinar  que  o  pagamento  do
FGTS observe a prescrição quinquenal.

Demais disso, determino que a correção monetária da imputação constante na deci-
são guerreada observe a incidência do IPCA, e os juros de mora sejam calculados com base no índi-
ce oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto, o Excelentíssi-
mo Desembargador Leandro dos Santos, e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Mo-
raes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Targino, Procu-
rador 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, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/04 e J/12 I(r)
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