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Nos termos da  Súmula 42 desta Corte de Justiça, “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”.

Por  considerar  que o contrato de  trabalho objeto da
ação é nulo e  ante  a orientação do Supremo Tribunal
Federal,  nessas  hipóteses,  são  devidas  as  verbas
relativas ao saldo de salário e ao saldo do FGTS.

Inexistindo, na petição inicial, pleito de condenação do
PASEP, porquanto cingiu-se  o autor  ao PIS (benefício
celetista), sequer  havendo aditamento à exordial,  não
há  que  condenar-se  o  Município  ao  pagamento  da
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indenização respectiva.

 Vistos etc.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
Erasmo Ferreira da Silva, buscando a reforma da sentença do Juízo da Vara
Única  da Comarca de Aroeiras, prolatada nos autos da Ação de cobrança de
verbas salariais ajuizada pela apelante em face daquele Município.

Na parte dispositiva da sentença vergastada (fls. 277/286), o juízo
a quo assim decidiu:

Julgo  procedente  em  parte  os  pedidos,  e  assim
condeno o MUNICÍPIO DE AROEIRA– PB a:
a) Pagar em favor da parte autora as férias + 1/3, 13º
salários, obedecida a prescrição quinquenal, pelo que
são devidos os anos de 2004 (proporcionalmente – a
partir de 28/05/2004), 2005, 2006, 2007 e 2008;
b) Pagar em favor da parte autora indenização pelo não
recolhimento do PIS/PASEP,  no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais);
c) Proceder aos depósitos do FGTS de todo o período;
d) Proceder à assinatura e respectiva baixa na CTPS
do  autor,  considerado  o  período  de  02/07/2001  a
28/06/2008,  ao  tempo  em  que  rejeito  os  demais
requerimentos inseridos na petição inicial.
Dada a sucumbência  recíproca,  atribuiu  a cada uma
das partes solidariamente as custas processuais e os
honorários advocatícios.

Irresignada,  a  parte  autora  alega  que  a  Constituição  Federal
assegura o direito constitucional à insalubridade e que o Município não pode
ser  furtar  de  garantir  o  pagamento  dos  adicionais  de  insalubridade  sob  a
alegação  que  o  pagamento  não  seria  realizado  face  a  ausência  de  norma
regulamentadora, uma ve/z que o art. 108, XV, da Lei Orgânica do Município de
Aroeiras garante o referido adicional.  Acrescenta que a ausência de norma
específica  regulando  a  matéria  não  pode  ser  motivo  de  se  criar  óbice  ao
acesso ao Judiciário, devendo a legislação ser interpretada por analogia, sendo
as normas regulamentadoras do MTE,  em especial a NR nº 15, anexo, 14,
aplicáveis à espécie.

 Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, prequestionando a
legislação pertinente à matéria suscitada.

Contrarrazões  do  apelado  às  fls.  294/297,  pleiteando  o
desprovimento do recurso.

No parecer de fls.303/316, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento  do  recurso,  e  provimento da  remessa necessária  quanto  ao
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pedido de anotação na CTPS, à míngua de previsão nas normas estatutárias.

É o Relatório.

Decido.

Em face de ser a hipótese de submissão da matéria por força de
Remessa  Necessária,  de  forma  conjunta  ao  recurso  voluntário  dar-se-á  a
devolutividade da matéria.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a Municipalidade  ao pagamento   das férias + 1/3, 13º salários,
obedecida  a  prescrição  quinquenal,  em  relação  aos  anos  de  2004
(proporcionalmente  –  a  partir de  28/05/2004),  2005,  2006,  2007  e  2008,
indenização do PIS/PASEP no valor  de  R$ 5.000,00,  FGTS e assinatura  e
baixa da CTPS.

1) Quanto ao Adicional de Insalubridade:

A Súmula 42, editada por força do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência nº 2000622-03.2013.8.15.0000, dispõe:

Súmula 42/TJPB. 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.

A sobredita súmula firmou o entendimento de que o pagamento
do adicional de insalubridade depende da edição de lei regulamentadora do
ente ao qual pertencer o servidor público.

Ademais, cabe transcrever trecho do voto condutor do Incidente
de Uniformização, ao mencionar que  “recebimento do mencionado adicional
pelos  servidores  sujeitos  ao  vínculo  jurídico-administrativo,  depende  da
existência  de  Lei  Ordinária  da  instituição  ao  qual  pertençam  e  conforme
estabeleça. Assim, a percepção da referida verba pelos agentes comunitários
de  saúde  depende  de  lei  local  regulamentadora,  assegurando
expressamente àquela categoria o direito ao seu recebimento.”1  

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, estabelece:

CF/88.Art.  7º.  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:[...]

XXIII  -  adicional  de  remuneração  para  as  atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20006220320138150000, Tribunal Pleno, Relator Des. José Ricardo
Porto , j. em 24-03-2014.
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Esse comando constitucional, contudo, não garante à promovente
o adicional postulado.

É que, embora, vários dos benefícios trabalhistas previstos no art.
7º da CF, sejam assegurados a todos os trabalhadores (públicos e privados),
independentemente  do  regime  jurídico  regulador  de  seu  cargo,  como,  por
exemplo,  o  décimo  terceiro  salário;  o  terço  de  férias,  o  repouso  semanal
remunerado,  dentre  outros;  por  outro  lado,  algumas das garantias previstas
nesse mesmo dispositivo (art. 7º, CF) são inerentes, apenas, aos trabalhadores
celetistas, não podendo ser estendidas aos servidores públicos  estatutários,
antes da necessidade de edição de lei específica que preveja sua concessão
para o respectivo cargo.

O  dispositivo  que  faz  essa  diferenciação  -  ao  especificar  os
benefícios devidos aos servidores ocupantes de cargos públicos - é o art. 39,
§3º, da própria Constituição Federal, in verbis:

CF/88.Art. 39. Omissis

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.

   
Da leitura do artigo, verifica-se que somente os direitos previstos

naqueles incisos taxativamente elencados  (IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX) é que são automaticamente estendidos aos
ocupantes  de  cargos  públicos,  ficando  a  concessão  dos  benefícios  dos
demais  incisos  do art.  7º  na dependência  de lei  específica  que os  institua,
consoante previsão da parte final do mesmo dispositivo.  

Trazendo-se essas premissas para o caso dos autos, percebe-se
que o inciso XXIII do art. 7º – o qual trata do adicional de insalubridade – não
está previsto no referido §3º do art. 39, CF, razão pela qual o autor só faz jus a
esse benefício a partir do momento em que haja lei instituindo o pagamento
dessa verba para o seu cargo, conforme bem observou o juiz singular. 

Noutro giro, não há que se falar em aplicação analógica da Norma
Regulamentadora  15 do  Ministério  do  Trabalho e  Emprego,  afastando-se  a
incidência dos arts. 4º e 5º da LINDB e arts. 126 e 127 do CPC, porquanto, na
seara administrativa, prevalece a irradiação do princípio da legalidade (art. 37,
caput,  da  CF/88),  de  modo  que  a  Administração  Pública  tem sua  atuação
adstrita ao que a Lei determina. 

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça não destoa:

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ADICIONAL  DE
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INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA
REGULAMENTANDO  OS  CRITÉRIOS  PARA  SUA
CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 7º, XXIII, DA
CF.  DISPOSITIVO  DE  EFICÁCIA  CONTIDA.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO.  PRINCÍPIO
DA  LEGALIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 
Na  ausência  de  lei  que  especifique  as  atividades
insalubres e indique quais os critérios incidentes a cada
uma das hipóteses de trabalho penoso,  o adicional  de
insalubridade  não  pode  ser  concedido  ao  servidor
público, visto que este apenas faz jus às verbas previstas
na  lei  do  ente  federativo,  por  força  do  Princípio  da
Legalidade que rege a Administração Pública, previsto no
caput  do art.  art.  37,  da Constituição Federal  (  TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00019159520138150241, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 16-12-2014.)

AGRAVO INTERNO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
-  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  DE  LEI  LOCAL
ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O
RECEBIMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  NA  ÉPOCA
PLEITEADA  PELA  PARTE  -  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE  -  MANUTENÇÃO  -  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 
-  A  gratificação  por  exercício  de  atividade  perigosa
depende de previsão na Lei local. Art. 37, 'caput', da CF,
sendo somente devido a partir do momento em que for
editada Lei regulamentando as atividades insalubres ou
perigosas.(...). (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00027707820128150251,  3ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES SAULO HENRIQUES
DE SÁ E BENEVIDES , j. em 25-11-2014)

Em  virtude  de  existir  previsão apenas  na  Lei  Orgânica  do
Município, e ter a própria norma ressalvado “na forma da lei”, não há direito à
percepção do benefício. 

De  fato,  como  já  dito, para  que  seja  concedida  alguma
gratificação ou adicional ao promovente seria necessária expressa previsão em
lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 

Demais  disso,  seria  imprescindível  que  ato  normativo
estabelecesse quais atividades são consideradas insalubres e seus respectivos
percentuais,  já  que não cabe ao Poder  Judiciário  imiscuir-se na função do
legislador ou do administrador, para definir se a atividade é insalubre e em que
percentual deve ser pago o adicional pleiteado. 
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Na espécie, apesar de haver, na Lei Municipal  445/90, previsão
da gratificação do adicional de insalubridade, inexiste prova de regulamentação
da  questão, porquanto a legislação local –  lei orgânica – não especificou os
cargos a serem abrangidos pelo adicional de insalubridade nem os respectivos
percentuais  para  fins  de  quantificação  do  pagamento,  restando inviável  o
deferimento do pleito, sob pena de afronta ao princípio da legalidade 

2) FGTS e verbas salariais:

In casu, o vínculo estabelecido entre o autor e a Edilidade restou
comprovado.

Destaco,  consoante  entendimento  adotado  em  diversos
precedentes, que a prescrição a incidir nesta demanda é a quinquenal, de sorte
que apenas as verbas referentes aos cinco anos que antecederam a demanda,
poderão ser postuladas. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 3.210/PR1,
fixou o entendimento no sentido de que a norma prevista no art. 37, IX, da CF,
é  de  eficácia  limitada,  pelo  que  a  validade  da  contratação  temporária  por
excepcional  interesse  público  está  condicionada  à  existência  de  lei  do
respectivo Ente Federado regulamentando os casos de admissão temporária,
com os respectivos motivos que a justificam, e o prazo do vínculo contratual. 

No  caso  de  agente  comunitário  de  saúde,  ressoa  da  Emenda
Constitucional  nº.  51,  em  seu  art.  2º,  parágrafo  único,  que  as  admissões
realizadas antes de 15 de fevereiro de 2006 apenas deverão ser consideradas
válidas se precedidas de prévia aprovação em processo de Seleção Pública,
efetuado pelo respectivo ente administrativo. 

Na espécie, vê-se que o autor submeteu-se ao processo seletivo
apenas em junho de 2008 (fls. 26/28), dada a aprovação em processo seletivo,
tendo sido  o autor/apelante nomeado através da  Portaria  020/2008, embora
alegue que seu vínculo com a edilidade remonte a julho de 2001. Daí pleitear,
na exordial,  as verbas referentes ao período não regularizado (anteriores a
julho de 2008).

Pelo  que  se  verifica,  antes  do  processo  seletivo  o  vínculo
estabelecido era precário, e deve, por conseguinte, ser declarado nulo. 

Fixada  essa  premissa  –  de  que  a  contratação  é  nula  –  é
imperativo observar-se o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
em  sede  de  recurso  (RE  705.140/RS) submetido  à  sistemática  da
repercussão geral  (art.  543-B, CPC/73),  que tratou da matéria relativa aos
“efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de
empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público” (tema 308
das repercussões gerais)  No referido  julgado (RE 705.140/RS),  a  Suprema
Corte – na linha do que já proclamara no  RE 596.478, também submetido à
sistemática da repercussão geral – decidiu que a contratação considerada
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nula,  por  violação  à  exigência  do  ingresso  no  serviço  público  através  de
concurso,  não gera efeitos jurídicos,  salvo a percepção do saldo de salário
(correspondente  ao  período  laborado)  e  ao  levantamento  de  depósitos  de
FGTS, nos seguintes termos: 

[...]  a  Constituição  de  1988  comina  de  nulidade  as
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a
observância das normas referentes à indispensabilidade da
prévia aprovação em concurso público (CF, art.  37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos
válidos em relação aos empregados contratados, a não ser
o  direito  à  percepção  dos  salários  referentes  ao  período
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao
levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.2

Com efeito, por considerar que o contrato de trabalho objeto desta
ação é nulo (pelos motivos supra) e da orientação do Supremo Tribunal Federal
de que, nessas hipóteses, em tese, são devidas as verbas relativas ao saldo de
salário e ao saldo do FGTS. À luz de tais considerações, a sentença deve ser
reformada  em  parte,  por   não  estar  alinhada  ao  entendimento  das  Cortes
Superiores  no  sentido  de  acolher  a  súplica  da  parte  autora  referente  ao
pagamento do FGTS, considerando-se ser nula a contratação anterior a 2008. 

Nesse tirocínio o saldo do FGTS deve corresponder ao período de
julho  de  2004  a  junho  de  2008  –  datas,  respectivamente,  relativas  ao
ajuizamento  da  ação  e  ao  processo  seletivo  ao  qual  submeteu-se  o
autor/apelado,  observada  a  prescrição  quinquenal, e  as  verbas  salarias
pleiteadas (férias, seu terço e 13º salário) devem ser decotadas da sentença,
em consonância com o entendimento do STF já citado.

3) Indenização em face da não inscrição no PASEP:

No  que  concerne  à indenização  compensatória  pelo  não
cadastramento  e/ou  recolhimento  do  PIS/PASEP,  não  deve  ser  mantida  a
condenação.

É que o  PASEP consiste  em contribuições sociais  de natureza

2 STF  -  RE 705140,  Relator(a):  Min.  TEORI ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 28/08/2014,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-217  DIVULG  04-11-2014
PUBLIC 05-11-2014. 2 Sobre o ponto relativo ao acolhimento da prescrição quinquenal,  limitando a
condenação ao período não prescrito, esta relatoria acosta-se ao decidido no aresto a seguir ementado:
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança
de  valores  não  pagos.  Prazo  prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,  da  Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º,
da  Lei  8.036/1990  e  55  do  Regulamento  do  FGTS aprovado  pelo  Decreto  99.684/1990.  Segurança
jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de
inconstitucionalidade  com efeitos  ex  nunc.  Recurso  extraordinário  a  que  se  nega  provimento.  (ARE
709212,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-
2015) 
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tributária,  devidas  pelas  pessoas  jurídicas,  com  objetivo  de  financiar  o
pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos
e entidades para os trabalhadores, nos termos do art.  239 da CF e na Lei
7.859/89. 

Da  análise  dos  autos,  observo  não  constar, na  petição  inicial,
pleito nesse sentido, porquanto cingiu-se  o autor  ao PIS (benefício celetista),
sequer  havendo aditamento  à  exordial,  após  a  remessa  dos  autos  a  esta
Justiça Comum Estadual,  para que houvesse indenização pela não inscrição
no PASEP.

Portanto,  se  inexiste  pedido  nesse  sentido,  é  indevido  o  seu
reconhecimento. 

Por fim, é de se manter a sentença no que tange à anotação na
CTPS, como bem assinalou o magistrado de primeiro grau.

Após  a  modulação  dos  efeitos  proclamados  pelo  Supremo
Tribunal Federal3, a fixação dos juros de mora e da correção monetária deve
observar os seguintes aspectos:

3Ementa:  QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS  CONFLITANTES.  PRECEDENTES  DO  STF.  REGIME  DE
EXECUÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO
REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A
modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao
consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e
outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além
de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240;
ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº
3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu,
modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009

por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar  de primeiro de janeiro de 2016. 3.  Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber: (i) 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 (a) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii)  ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº
12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de
pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à
vista  por  ordem crescente  de crédito  previstos  na  Emenda  Constitucional  nº  62/2009,  desde que  realizados  até
25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a
possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei
própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado
no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos
precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados
ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para
que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos
da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de
precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por
opção do credor  do  precatório.  7.  Atribui-se  competência  ao  Conselho Nacional  de  Justiça  para  que monitore  e
supervisione  o  pagamento  dos  precatórios  pelos  entes  públicos  na  forma  da  presente  decisão.  (ADI  4425  QO,
Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-
08-2015 PUBLIC 04-08-2015) 
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- Juros de mora, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35,
de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

-  Correção  monetária,  a  contar  de  cada  parcela  devida,  pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”4 até o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos. 

Na  espécie,  a  verba  postulada  e  objeto  de  condenação  na
sentença é relativa ao período compreendido entre  julho de 2004 e junho de
2008.  O  índice  dos  juros  e  da  correção5 deve seguir  consoante  acima
explicitado, levando em conta a data do vencimento do período e a vigência da
norma, bem como os efeitos modulados pelo Supremo Tribunal Federal.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
APELATÓRIO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
com  fulcro  no  art.  557,  1º-A,  do  CPC/19736,  para  decotar  da  sentença  a
condenação das férias, seu terço e décimo terceiro, bem como a indenização
do PASEP,  mantendo a parte  que condenou o  Município  ao  pagamento do
FGTS,  respeitada a prescrição quinquenal,  até julho de 2008, observados os
consectários legais na forma acima declinada.

P. I.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                  RELATORA

G/03

4Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
5APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  JUROS  DE MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
APLICAÇÃO  DOS  ÍNDICES  OFICIAIS  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.  REFORMA  QUE  SE  IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TJPB. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, CAPUT E §1º- A, DO
CPC. PROVIMENTO DO APELO. - Segundo recente entendimento do STJ, quando se tratar de condenação imposta
em face da Fazenda Pública, os juros de mora devem ser fixados com base no índice de remuneração aplicado à
caderneta de poupança. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei 11.960/09, proferida na ADI 4357, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00261207320118150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 11-01-2016) 

6Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência.
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