
Resumo de processo para fins de cálculo de liquidação 

Processo  

0000976-30.2005.4.03.6105 

Tramitação 

6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP 

Autor 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região 

Réu 

União Federal 

Advogados 

Carlos Jorge Martins Simões, Sara dos Santos Simões e Cassel Ruzzarin Santos 

Rodrigues Advogados 

Título principal 

Qual é o objeto da ação? 

Declarar que os servidores do TRT/15ª Região, que tenham cumprido o lapso 

temporal até 04/09/2001 para aquisição do direito das parcelas dos quintos/décimos, 

incorporadas sob a forma de VPNI, têm direito ao reajuste monetário de seu valor 

pelos mesmos índices de reajuste do valor das gratificações de que se originaram e 

não pelos mesmos índices de reajuste geral dos vencimentos;  

Declarar que os servidores que tenham recebido gratificações em decorrência do 

exercício de funções de chefia, direção ou assessoramento, entre 02/04/98 e 

04/09/2001 e que, em decorrência, hajam completado o lapso temporal para 

aquisição do direito, têm direito ao recebimento do valor das parcelas de 

quintos/décimos respectivos, a que se refere a Lei nº 9.624/98 e nas suas condições, 

na forma de VPNI; 

Condenar a ré ao pagamento das diferenças de reajuste monetário e das parcelas dos 

quintos, a que se referem os pedidos acima, até 04/09/2001, na forma prescrita na 

Lei nº 9.624/98. 

Qual é a origem do título judicial? 

A sentença de primeiro grau (folhas 304/315). 

Qual é a condenação judicial principal? 

Reconhecer o direito à incorporação dos quintos em relação aos servidores 

vinculados ao TRT da 15ª Região, que receberam gratificação decorrente do exercício 

de função de chefia, direção ou assessoramento, e que completaram o lapso 

temporal no período de 08 de abril de 1998 (Lei nº 9.624/98) até 04 de setembro de 

2001 (MP nº 2.225-45/2001); 

Condenar a Ré a promover a incorporação nos vencimentos destes servidores, na 

forma de VPNI, assim como a pagar as diferenças verificadas a partir da data em que 

devidas e eventuais reflexos nas demais verbas percebidas: férias, décimo-terceiro, 

indenizações, etc. 

Quais são as rubricas sobre as quais incide a condenação? 

Todas as verbas remuneratórias que sofrerem reflexos em razão da incorporação dos 

Quintos, nos termos da sentença. 

Qual é o alcance subjetivo do título executivo? 

Servidores vinculados ao TRT da 15ª Região, que receberam gratificação decorrente 

do exercício de função de chefia, direção ou assessoramento, e que completaram o 



lapso temporal no período de 08 de abril de 1998 (Lei nº 9.624/98) até 04 de 

setembro de 2001 (MP nº 2.225-45/2001). 

Há autores excluídos da ação ou da execução? 

Não. 

Qual é a data do ajuizamento da ação? 

21/02/2005 

Qual é a data de citação? 

18/03/2005 (folha 202) 

Qual é a data do trânsito em julgado? 

22/02/2016 (folha 660-v) 

Qual é o período prescricional aplicado? 

Não há.  

Há alguma outra limitação temporal sobre valores atrasados? 

Não. 

Acessórios 

Quais são os índices de correção aplicados? 

“Quanto aos índices de correção, deverão ser aplicados os reconhecidos no 

Provimento nº 26/2001, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3ª Região”, “a 

partir de quando deveria ter ocorrido o desembolso” (folhas 304/315). 

 

Posto isto, a correção monetária deve ser aplicada consoante os indexadores 

constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado o IPCA a partir da Lei 

n. 11.960, de 2009. 

Quais são as taxas de juros de mora aplicadas? 

Em sentença restou determinado: “A partir da citação deverão incidir juros de mora, 

no importe de 1% ao mês” (folhas 304/315). 

 

Contudo, nos termos da jurisprudência atual do STJ, aplicando-se o princípio da 

norma vigente ao tempo da prestação, os juros moratórios serão devidos no 

percentual de: 

 

a) 1% a.m., conforme Decreto-lei n. 2.322/87, até a edição da MP 2.180-35/2001, que 

deu nova redação à Lei 9.494/97; 

b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180-35/2001, até a edição da Lei 

11.960/2009; e 

c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 

11.960/2009. 

 

Os percentuais de juros devem ser contados, a partir da citação, segundo as taxas 

acima declinadas, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal (Item 

4.2.2.), que consolida a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito da matéria. 

 


