
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000155-14.2016.815.0401 — Comarca de Umbuzeiro.
RELATOR :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Município de Umbuzeiro
ADVOGADO   : Clodoval Bento de Albuquerque Segundo (OAB/PB 18.197)
APELADO : Walderez Maria Alves Teixeira.
ADVOGADOS  : Gustavo  Giorggio  Fonseca  Mendoza  (OAB/PB 14.121)  e  Renata
Teixeira Villarim Mendonza (OAB/PB 13.307).

APELAÇÃO  CÍVEL. COBRANÇA.  SERVIDOR
MUNICIPAL.  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS
ATRASADOS  E  TERÇO  DE  FÉRIAS.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  RETIFICAÇÃO  DOS  JUROS  E
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME O ART.1º-F DA
LEI  Nº  9.494/97  E  ALTERAÇÕES  POSTERIORES.
CABIMENTO.  MODIFICAÇÃO  DO  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL.

—  “ Por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da
Lei nº 9.494/97, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
verbas salariais deve ser corrigida desde que cada parcela passou a ser
devida, pelo INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, quando incidirá
o índice da caderneta de poupança até 25.03.2015, data da modulação
dos efeitos daquela decisão, momento em que será aplicado o IPCA-
E.”

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  pelo  Município  de
Umbuzeiro,  nos  autos  da  ação  de  cobrança ajuizada  por  Walderez  Maria  Alves
Teixeira, contra a sentença de fls. 45/47, julgando procedente o pedido, condenando o
promovido a pagar os salários referentes aos meses de março, setembro e outubro de
2015, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da publicação da
sentença. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 48/51), afirma que os
índices fixados a título de juros e correção monetária estão incorretos, de modo que
deve ser modificada a sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, conforme fl. 55.
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A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  62/63,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
   É o relatório. Decido.

A autora/apelada  afirmou  ser  servidora  pública  municipal,
contratada  para  exercer  a  função  de  médica  em contato  por  prazo  determinado  de
02/01/2015 a 31/12/2015, contudo não recebeu seus salários referentes aos meses de
março, setembro e outubro de 2015.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou  procedente o pedido,
condenando o promovido a pagar os salários referentes aos meses de março, setembro e
outubro de 2015, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da
publicação da sentença.

É em relação aos parâmetros de juros e correção monetária que
se  insurge  o  apelante,  sob  o  argumento  de  que  a  sentença  recorrida deveria  ter
observado o art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações posteriores decorrentes da
Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015, e, a partir desta data, determinar a incidência do
IPCA-E.

Com  efeito, assiste  razão  ao  apelante  no  que  concerne  à
modificação dos  parâmetros  utilizados na decisão recorrida,  isto  porque os  juros de
mora não correspondem a 1% (um por cento) ao mês em todo o período, porquanto o
art.1º-F da Lei nº  9.494/97 previa juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e após a
modificação ocorrida com a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, passou a ser juros
e correção monetária com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de quando deve incidir a atualização
monetária pelo IPCA-E. 

No mesmo sentido:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS.
EFEITOS  FINANCEIROS  RETROATIVOS.  CONDENAÇÃO  DO
MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO  DAS  REMUNERAÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE OS SERVIDORES
ESTIVERAM ILEGALMENTE AFASTADOS. PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO DO ÍNDICE E DO TERMO INICIAL.
APLICAÇÃO DO INPC ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO  ART. 1º-F,
DA LEI Nº 9.494/97. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO  STF.
MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  PARA  O  DIA  25.03.2015.
UTILIZAÇÃO  DO  IPCA-E  A  PARTIR  DA  DATA  DA
MODULAÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  OMISSÃO  DO  MARCO
INICIAL. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (…) 2. Por força
da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a  condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  de  verbas
salariais deve ser corrigida desde que cada parcela passou a ser
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devida,  pelo  INPC,  até  o  advento  da Lei  nº  11.960/09,  quando
incidirá o índice da caderneta de poupança até 25.03.2015, data da
modulação  dos  efeitos  daquela  decisão,  momento  em  que  será
aplicado o IPCA-E. 3. O marco inicial dos juros de mora ocorre a
partir da  citação,  nos  termos  do  art.  219,  do CPC de  1973,  cujo
correspondente  no  CPC  de  2015  é  o  art.  2.401,  porquanto  é  o
momento  em  que  o  devedor  é  constituído  em  mora.  (Reexame
Necessário  nº  0001238-30.2009.815.0201,  4ª  Câmara  Especializada
Cível  do  TJPB,  Rel.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  DJe
09.08.2016)

PROCESSUAL CIVIL. Remessa necessária e apelação cível. Ação de
cobrança c/c danos materiais e obrigação de fazer contra Município.
Pedido julgado procedente. Remessa conhecida de ofício. Implantação
em  contracheque  de  servidor  e  restituição  pecuniária  pretérita  de
verba.  Arguição  de  prejudicial  de  mérito  relativa  à  prescrição
quinquenal. Rejeição. Adicional por tempo de serviço, na modalidade
quinquênios. Previsão legal no art. 57 da Lei Orgânica Municipal e
art.  75,  §  1º,  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município.
Implantação do referido adicional e pagamento devidos. Manutenção
da  sentença.  Juros  moratórios  e  correção  monetária  em  face  da
fazenda Pública.  Incidência do  art.  1º-F da Lei  nº 9.494/1997, com
redação  dada  pelo  art.  5º da  Lei  nº  11.960/2009.  Observância  da
modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425. Remessa conhecida,
de ofício,  e  parcialmente  provida e  apelo desprovido.  Verifica-se  a
necessidade de reexame necessário pelo órgão ad quem, nos termos do
art.  496 do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  por  se  tratar  de
sentença que reconhece, além de obrigação de restituição pecuniária
pretérita,  a  implantação  no  contracheque  de  servidor  público  de
determinada  verba;  -  Tratando-se  de  pedido  de  pagamento  de
diferenças de adicional por tempo de serviço, que se renovam a cada
mês, a prescrição atingirá, tão somente, a pretensão ao recebimento
das prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da
ação; - A Lei Orgânica do Município de Juazeirinho, datada de 5 de
abril  de  1990,  garante  aos  servidores  públicos  municipais,  em seu
artigo  57,  o  percebimento  do  adicional  por  tempo  de  serviço;  -  O
adicional por tempo de serviço, quinquênio, está previsto no art. 75, §
1º, da Lei Municipal nº 246/1997, que trata do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Juazeirinho e será devido no percentual de
5% (cinco  por  cento)  sobre  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  sendo
devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o
tempo de serviço exigido; - Conforme decidido pelo STF nas ADIs
nºs 4.357 e 4.425, bem como no RE nº 870947, apreciado sob o
regime  de  repercussão  geral,  as  verbas  oriundas  de  relação
jurídica  não tributária,  como é  o  caso  dos  autos,  que  trata  de
numerários de natureza remuneratória, devem sofrer a incidência
de juros de mora,  a partir da citação,  mediante a aplicação do
índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97,  com a redação dada pela Lei  nº  11.960/09,  bem como
devem  ser  corrigidas  monetariamente,  desde  cada  pagamento
feito a menor, utilizando-se o índice do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
até  25.03.15,  data  após  a  qual  deve  ser  aplicado  o  IPCA-E.
(Apelação nº 0001045-73.2015.815.0631, 2ª Câmara Cível do TJPB,
Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 06.02.2018)
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Considerando que o recorrido obteve todos os pedidos formulados ma
exordial, não há que se falar na modificação do ônus da sucumbência.

Pelo  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO, para determinar a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC do inadimplemento até o
advento  da  Lei  nº  11.960/2009  (30/06/2009),  quando  incidirá  o  índice  oficial  da
caderneta de poupança até 25/03/2015, momento em que será aplicado o IPCA-E. 

P. I.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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