
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035773-46.2011.815.2001
RELATOR : Des. José Ricardo Porto
APELANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Paulo Barbosa de Almeida Filho
APELADO : Eládio Carneiro de Morais Júnior
ADVOGADO : Wallace Alencar Gomes
REMETENTE : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  PROMOÇÃO  AO  POSTO  DE  CABO  DA 
POLÍCIA  MILITAR. PRETERIÇÃO.  PREENCHIMENTO 
DOS  REQUISITOS  DO  DECRETO  Nº  23.287/2002. 
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  PAGAMENTO  DO 
RETROATIVO.  DIREITO  À  ASCENSÃO  NA  CARREIRA 
MILITAR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F,  DA  LEI  9.494/1997, 
ALTERADO  PELA  NORMA  Nº11.960/2009.  JUROS  DE 
MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE 
POUPANÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  IPCA. 
NOVO  ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESTE 
PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

-  Mostra-se  possível  o  recebimento  das  diferenças 
remuneratórias  retroativas  referentes  à  progressão 
funcional, haja vista que a demora decorreu de morosidade 
da administração na condução do processo.

-  “A  jurisprudência  deste  tribunal  de  justiça  já  firmou  
entendimento no sentido de que, “sob o pálio do Decreto nº  
23.287/2002,  que disciplina,  na  polícia  militar  da  Paraíba,  
promoções  das  graduações  de  cabo  pm/bm  e  de  3º  
sargento pm/bm, por tempo de efetivo serviço, exige-se o  
lapso de pelo menos 10 (dez) anos na graduação de cabo  
pm/bm  para  a  promoção  de  3º  sargento  pm/  bm”  (tjpb,  
agravo de instrumento nº 200.2011.012.527-1/001, Rel. Des.  
Márcio  murilo  da  cunha  ramos,  3ª  Câmara  Cível,  djpb  
11.06.2011).  (TJPB;  APL  0035032-06.2011.815.2001;  
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  
Batista Barbosa; DJPB 09/09/2014; Pág. 11)
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- ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  E 
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF).  VALOR 
ANUAL  MÍNIMO  POR  ALUNO  (VMAA).  FIXAÇÃO. 
CRITÉRIO.  MÉDIA  NACIONAL.  ENTENDIMENTO 
FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO 
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. JUROS DE MORA E 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  LEI  11.960/09.  MATÉRIA 
PENDENTE  DE  JULGAMENTO  NO  STF.  ADI  4.357/DF. 
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  DESCABIMENTO. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  A  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  
julgamento  do  REsp  1.101.015/BA,  da  relatoria  do  Min.  
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2/6/10, recurso submetido  
ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou  
entendimento  no  sentido  de  que,  para  fins  de  
complementação  pela  União  ao  Fundo  de  Manutenção  e  
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60  
do ADCT, redação da EC 14/96), o Valor Mínimo Anual por  
Aluno - VMAA, de que trata o art.
6º, § 1º, da Lei n. 9.424/96, deve ser calculado levando em  
conta a média nacional.
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 entendimento ao decidido na ADIn  
4.357/DF,  julgada  pelo  STF,  que  declarou  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.
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de  
julgamento  pelo  STF,  de  ação  em  que  se  discute  a  
constitucionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos  
recursos  que  tramitam  no  STJ"  (AgRg  no  REsp  
1.359.965/RJ,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  
CUEVA, Terceira Turma, DJe  31/05/2013).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  130.573/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO 
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
18/02/2014, DJe 24/02/2014)
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VISTOS

Cuida-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta interposta pelo Estado 

da  Paraíba,  em  desfavor  da  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  6ª  Vara  da 

Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c 

Cobrança”, movida por Eládio Carneiro de Morais Júnior, julgou procedente o pedido para 

determinar que o ente promovido pague ao autor em preterição a diferença salarial ao 

posto de cabo a contar de março de 2009.

Em suas razões (fls. 38/46), o  recorrente sustenta que o promovente não 

comprovou o preenchimento dos requisitos ensejadores à promoção na época alegada,  

defendendo,  ainda,  a  discricionariedade  do  ato  de  promoção  e  impossibilidade  de 

intervenção judicial.  Insurge-se, também, acerca do valor fixado a título de honorários 

advocatícios e pugna pela aplicação da Lei nº 11.960/09 quanto aos juros e correção 

monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 48/50.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria  de Justiça lançou parecer  às fls. 

57/61, opinando pelo desprovimento da súplica apelatória.

É o relatório.

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada  por  esta  Corte  de  Justiça  e  por  Tribunal  Superior,  comportando  a  análise 

meritória  monocrática,  na  forma  permissiva  do  §1º  –  A,  do  art.  557,  do  Código  de 

Processo Civil.

Desembargador José Ricardo Porto
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Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento  
ao recurso” 

Pois bem, o cerne da questão gira em torno de aferir  se o autor, policial 

militar  do  Estado  da  Paraíba,  atualmente  ocupante  da  patente  de  cabo,  faz  jus ao 

recebimento da diferença salarial referente ao atraso em sua promoção que só ocorreu 11 

meses após a data vinculada na legislação, qual seria, 29 de março de 2009, ano em que 

completou 10 anos na patente anterior.

O Decreto nº 14.501/91 que estabelecia os requisitos para a promoção dos 

praças previa, entre outros, o interstício de 15(quinze) anos para a promoção de soldado 

a cabo, e de 3 (três anos), de cabo para 3º sargento.

Ocorre que essa norma foi revogada expressamente em 22 de agosto de 

2002,  pelo  Decreto  nº  23.287,  que passou a  estabelecer  novos  pressupostos  para  a 

obtenção da promoção da patente de Cabo da Polícia Militar por tempo de serviço,  in 

verbis: 

Art. 1º – Fica autorizada, na Polícia Militar do Estado, a promoção  
as graduações de 3º Sargento PM/BM e Cabo PM/BM, dos Cabos  
PM/BM  e  Soldados  PM/BM  que  satisfaçam  aos  seguintes  
requisitos: 
I. Possuam 10 (dez) anos de efetivo exercício;
II. Estejam classificados, no mínimo, no comportamento ótimo;
III.  Sejam considerados aptos em inspeção de saúde realizada  
pela Junta Médica da Corporação; 
IV.   Sejam  considerados  aptos  em  teste  de  aptidão  física  
realizado para o fim específico de promoção;
V.  Não  incidam em quaisquer  impedimentos  para  inclusão  em 
Quadro  de  Acesso,  em  caráter  temporário  ou  definitivo,  
estabelecidos no regulamento de Promoções de praças da Polícia  
Militar;

Desembargador José Ricardo Porto
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VI. Tenham pelo menos 03 (três) anos na graduação quando se 
tratar de Cabos PM/BM. (grifo e destaque de agora)

Sendo assim, resta claro que o referido tempo de serviço foi minorado para 

10 (dez)  anos,  como pressuposto  para ascensão na carreira  almejada pelo autor,  de 

maneira  que,  pelos  documentos  acostados  na  peça  vestibular  (fls.  09)  da  presente 

demanda,  verifica-se  que  o  promovente  preencheu  todos  os  requisitos  exigidos  pelo 

Decreto 23.287/02 no mês de março de 2009.

Nesse norte e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Procuradora 

de Justiça, Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo acerca da discussão em pauta, 

importante transcrever trecho do Parecer Ministerial, lançado às fls. 57/61, que abordou 

com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“No caso, analisando-se a documentação juntada aos autos,  
percebe-se que recorrido atende aos requisitos do Decreto nº  
23.287/02, posto que seu ingresso data o dia 29 de março de  
1999, consoante vê dos seus assentos funcionais (fls. 09). 
Dessa forma, em 29 de março de 2009, passa a atender ao  
requisito  referente  ao  interstício  para  a  obtenção  da  
promoção por tempo de serviço.

Assim, deve ser verificado apenas o atendimento aos demais 
requisitos tais como condições de higidez física e situação  
jurídica desse militar, já que o comportamento do apelado é  
“excepcional”.

Por outro lado, o apelante não demonstrou impedimento do  
autor  para  inclusão  em  quadro  de  acesso,  em  caráter  
temporário  ou  definitivo,  estabelecidos  no  regulamento  de  
Promoções  de  Praças  da  Polícia  Militar,  e  os  demais  
requisitos  constantes  nos  incisos  III  e  IV  do  Decreto  n°  
23.287/02  tratam-se  de  procedimentos  administrativos  a  
serem realizados pelo Comando da Polícia Militar.

Por  fim,  como  já  explicitado  em  linhas  anteriores,  a  
promoção pleiteada pelo autor ocorre por tempo de serviço e  
independentemente da existência de vagas, conforme dispõe  
o  ora  enfrentado  Decreto  nº  23.287/2002,  mediante  lapso  
temporário de 10 anos no ingresso na carreira policial.  

Do que se inferiu dos autos, vislumbra-se possuir o apelado  
direito a promoção na data alegada na inicial e confirmada  
em sentença, qual seja, 29 de março de 2009, e não a data da  
efetiva promoção que foi fevereiro de 2010, visto que, como  

Desembargador José Ricardo Porto
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já  dito  alhures,  preenche  todos  os  requisitos  contidos  na  
legislação  de  regência,  portanto  faz  jus  a  restituição  da  
diferença  salarial  dos  11  meses  requeridos  na  inicial  nos  
termos da decisão e deste parecer ministerial.” - fls. 60. Grifo 
nosso.

Portanto, a promoção para o posto de Cabo da Polícia Militar dependia da 

obediência  (preenchimento)  dos  pressupostos  exigidos  no  art.  1º  da  legislação  em 

questão,  o  que  restou  demonstrado  no  presente  caderno  processual  desde  a  época 

alegada na inicial (março de 2009).

Nesse  sentido,  trago  à  baila  arestos  desta  Corte  de  Justiça  em  casos 

semelhantes ao ora em disceptação:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  
C/C  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  POLICIAL  MILITAR.  
PROMOÇÃO DE CABO A TERCEIRO  SARGENTO.  DECISÃO  
JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGA IMPROCENDENTE  
O PEDIDO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DE 10  
(DEZ) ANOS NO DECORRER DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO  
ART. 462 DO CPC. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE  
HABILITAÇÃO  DE  SARGENTOS  (DECRETO  N.  23.287/  02.  
PRECEDENTES  DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  
PROVIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO.  A  jurisprudência  
deste tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que,  
sob o pálio do Decreto nº 23.287/2002, que disciplina, na polícia  
militar da Paraíba, promoções das graduações de cabo pm/bm e 
de 30 sargento pm/bm, por tempo de efetivo serviço, exige-se o  
lapso de pelo menos 10 dez anos na graduação de cabo p111/bm 
para a promoção de 3º sargento pm/bm […]. Esse mesmo lapso  
temporal dez anos na graduação de cabo/pm é cobrado para que  
o miliciano ingresse no curso de habilitação, consoante previsão  
do art. 2º do Decreto nº 21287/2002, publicado no diário oficial de  
22 de agosto de 2002”.  Tendo os recorrentes preenchido os 
requisitos  enumerados  no  art.  1º,  Decreto  nº  23.287/02,  
mesmo sendo um deles cumprido no decorrer do processo,  
fazem jus os mesmos à participação no curso de habilitação 
para  terceiro  sargento.  […]  (TJPB;  APL  2003092-
70.2014.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  
Des. João Alves da Silva; DJPB 07/05/2014; Pág. 19)  Grifo  
nosso.

AGRAVO  INTERNO  EM  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO 
CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROMOÇÃO  À 
GRADUAÇÃO  DE  3º  SARGENTO  DA  POLÍCIA  MILITAR.  
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  ESTADO.  
VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 23.287/2002.  EXIGÊNCIA DE 10 
DEZ ANOS NA PATENTE DE CABO. RAZÕES RECURSAIS EM 

Desembargador José Ricardo Porto
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DESCOMPASSO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE 
DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO.  A  jurisprudência  deste 
tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que,  
“sob o  pálio  do  Decreto  nº  23.287/2002,  que  disciplina,  na  
polícia  militar  da  Paraíba,  promoções  das  graduações  de  
cabo pm/bm e de 3º sargento pm/bm, por tempo de efetivo  
serviço,  exige-se o lapso de pelo  menos 10  (dez)  anos na  
graduação de cabo pm/bm para a promoção de 3º sargento  
pm/bm” (tjpb, agravo de instrumento n. 200.2011.012.527-1/001,  
Rel. Des. Márcio murilo da cunha ramos, 3ª Câmara Cível, djpb  
11.06.2011).  (TJPB;  Rec.  0036809-26.2011.815.2001;  Segunda  
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William de  
Oliveira; DJPB 14/05/2014; Pág. 15) Grifo nosso.
 
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  MILITARES.  
DECRETO N. 23.287/ 2002, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
DE 22 DE AGOSTO DE 2002. EXIGÊNCIA DE 10 (DEZ) ANOS  
NA PATENTE DE CABO COMO REQUISITO À PROMOÇÃO A 
3º  SARGENTO.  SENTENÇA  RECORRIDA  EM  DESARMONIA 
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  
REFORMA.  PROVIMENTO  DA  REMESSA  OFICIAL  E  
PREJUDICADO O RECURSO APELATÓRIO.  A jurisprudência 
deste tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de 
que, “sob o pálio do Decreto nº 23.287/2002, que disciplina,  
na polícia militar da Paraíba, promoções das graduações de  
cabo pm/bm e de 3º sargento pm/bm, por tempo de efetivo  
serviço,  exige-se o lapso de pelo  menos 10  (dez)  anos na  
graduação de cabo pm/bm para a promoção de 3º sargento  
pm/ bm” (tjpb, agravo de instrumento nº 200.2011.012.527-1/001,  
Rel. Des. Márcio murilo da cunha ramos, 3ª Câmara Cível, djpb  
11.06.2011).  (TJPB;  APL  0035032-06.2011.815.2001;  Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Batista  Barbosa;  
DJPB 09/09/2014; Pág. 11) Grifo nosso. 

APELAÇÃO.  PROMOÇÃO  DE  MILITAR  A  3º  SARGENTO  
PM/BM.  REQUISITOS  DO  ART.  1º  DO  DECRETO  Nº  
23.287/2002.  PREENCHIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS  LEGAIS.  
DOCUMENTOS QUE ATESTAM O DIREITO DO APELADO, EM 
ESPECIAL OS MAIS DE 10 ANOS NA GRADUAÇÃO DE CABO  
PM/BM.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.  Sendo o cerne 
do recurso o preenchimento da exigência referente ao lapso  
temporal do apelado na qualidade de cabo pm/bm, para que  
possa  ser  promovido  por  tempo  de  efetivo  serviço  à  
graduação  de  3º  sargento  da  polícia  militar  da  Paraíba,  e  
estando  patente  a  presença  de  tal  requisito,  revelase  
manifestamente  improcedente  o  apelo,  impondo-se  sua  
negativa  de  seguimento,  conforme  previsão  do  art.  557,  
caput,  do  código  de  processo  civil.  (TJPB;  Rec.  
200.2006.029954-8/001; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle  
Filho; DJPB 22/11/2013; Pág. 11)  Grifo nosso.
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Em  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  devido  ao  resultado  da  celeuma 

jurídica -  em que o autor logrou êxito em todos os seus pedidos -, deve ser mantida a 

decisão de 1º grau que condenou o promovido nas despesas processuais.

Outrossim, mantenho o percentual fixado na sentença a título de honorários, 

eis que está respeitando o preconizado pelo art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Por fim, no tocante à correção monetária e aos juros de mora,  infere-se 

que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização (correção 

monetária e juros) nela disciplinados.

No  caso  concreto,  como  a  condenação  imposta  à  Fazenda  não  é  de 

natureza 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 nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Já a correção monetária,  

por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período.

Nesse  diapasão,  apresento  a  jurisprudência  recente  da  nossa  Corte 

Superior:

VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E 
JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 11.960/09,  
QUE  ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/97.  
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  1.  O  art.  1º-f  da  Lei  nº  
9.494/97,  com redação  conferida  pela  Lei  nº  11.960/2009,  que  
trouxe  novo  regramento  para  a  atualização  monetária  e  juros  
devidos pela  Fazenda  Pública,  deve ser  aplicado,  de imediato,  
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir ao período 
anterior  a  sua  vigência.  2.  "assim,  os  valores  resultantes  de  
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada  
em  vigor  da  Lei  nº  11.960/09  devem  observar  os  critérios  de  
atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela  disciplinados,  
enquanto  vigorarem.  Por  outro  lado,  no  período  anterior,  tais  
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação 
então vigente" (resp 1.205.946/sp, Rel. Min. Benedito Gonçalves,  
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corte  especial,  dje  2.2.2012).  3.  O  Supremo  Tribunal  Federal  
declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art.  
5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-f da Lei nº 
9.494/97, ao examinar a ADIN 4.357/df, Rel. Min. Ayres britto. 4. A  
suprema corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial  
de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no §  
12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de  
remuneração da poupança  não mede a inflação acumulada  do 
período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção  
monetária  a  ser  aplicada  aos  débitos  da  Fazenda  Pública.  5.  
Igualmente  reconheceu  a  inconstitucionalidade  da  expressão  
"independentemente  de  sua  natureza"  quando  os  débitos 
fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando  
credora  a  fazenda  de dívida de natureza  tributária,  incidem os 
juros pela taxa selic como compensação pela mora, devendo esse  
mesmo índice, por força do princípio da equidade,  ser aplicado 
quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário. 6.  
Como  o  art.  1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  da  Lei  nº  
11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da  
CF/88,  o  supremo  declarou  a  inconstitucionalidade  parcial,  por  
arrastamento,  desse  dispositivo  legal. 7.  Tendo  em  vista  a 
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei  
nº 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias 
deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do 
período, a ela não se aplicando os índices de remuneração  
básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios  
serão  equivalentes  aos  índices  oficiais  de  remuneração  
básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança,  exceto 
quando a dívida ostentar  natureza tributária,  para as quais  
prevalecerão as regras específicas. 8. O relator da ADIN no 
supremo, Min. Ayres britto, não especificou qual deveria ser  
o  índice  de  correção  monetária  adotado.  Todavia,  há  
importante referência no voto vista do Min. Luiz fux, quando  
sua  excelência  aponta  para  o  ipca  (índice  de  preços  ao  
consumidor  amplo),  do  instituto  brasileiro  de  geografia  e  
estatística,  que ora se adota.  9.  No caso concreto,  como a  
condenação imposta à fazenda não é de natureza 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  nº  9.494/97,  com  redação  da  Lei  nº  11.960/09.  Já  a  
correção  monetária,  por  força  da  declaração  de 
inconstitucionalidade parcial  do art.  5º  da Lei  nº  11.960/09,  
deverá ser calculada com base no ipca,  índice que melhor  
reflete  a  inflação  acumulada  do  período.  10.  Agravo  
regimental  provido em parte.  (STJ;  AgRg-AREsp  261.596;  Proc. 
2012/0248555-1;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Castro  Meira;  DJE 
22/08/2013; Pág. 351). 
 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.  FAZENDA  
PÚBLICA. LEI Nº 11.960, DE 2009. INCIDÊNCIA IMEDIATA. A  
Lei  nº  11.960,  de  2009,  que  dispõe  sobre  a  atualização  
monetária e os juros de mora devidos pela Fazenda Pública,  
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tem incidência imediata, alcançando, portanto, os processos  
em curso.  Agravo regimental  não provido.  (STJ;  AgRg-AREsp 
51.313;  Proc.  2011/0218931-2;  SP;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Ari 
Pargendler; Julg. 05/03/2013; DJE 12/03/2013) Grifo nosso.

Diante do exposto, utilizo-me do §1º-A, do art.  557, da Lei  Adjetiva Civil, 

para,  com base na jurisprudência desta Corte e do Superior  Tribunal  de Justiça,  dar 
provimento  parcial  ao  reexame necessário  e  à  súplica  apelatória  do  Estado  da 
paraíba,  apenas para modificar os termos dos juros de mora e da correção monetária, 

conforme acima demonstrado, mantendo-se os demais termos da sentença.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
            RELATOR

J/13 - R-J/02
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