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EMENTA:  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL
FORMADO  EM  AÇÃO  MONITÓRIA.  IMPUGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.
EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DE PARTE
DO  VALOR EXECUTADO.  APRESENTAÇÃO  DE NOTAS  DE EMPENHO.
INSURGÊNCIA  CONTRA  OS  ENCARGOS  MORATÓRIOS  APLICADOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  APELAÇÃO
DO  EMBARGANTE.  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO.
ART.  475,  I,  CPC/1973.  FASE  EXECUTIVA  DA  AÇÃO  MONITÓRIA.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RITO ESPECIAL. ART. 730,
CPC/73.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CABIMENTO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO.
ART.  1.013,  §3º,  I,  CPC/2015.  RECONHECIMENTO  DA  EXISTÊNCIA  DO
DÉBITO.  EMPENHO  DOS  VALORES  DEVIDOS.  NOTA  DE  EMPENHO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  IPCA-E.  JUROS
MORATÓRIOS. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA PRECEDENTES
DO  STF.  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO E DA REMESSA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.013, §3º, I, dispõe que, se o processo
estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando a apelação impugnar sentença que extinguiu a demanda sem resolvê-
lo.

2. O empenho de despesa é o ato emanado pela autoridade competente que constitui
a  obrigação  de  pagamento  por  meio  da  reserva  do  valor  correspondente  no
orçamento da Edilidade e deve ser formalizado através da emissão da respectiva
nota,  na qual deverão constar o nome do credor,  o valor empenhado, a dotação
orçamentária e a assinatura do ordenador da despesa, nos termos dos art. 58 e 61 da
Lei nº. 4.320/64.

3.  Consoante  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  adotado  nos
julgamentos dos REsp nº. 1.191.331/RS e 331.199/GO , a nota de empenho possui
natureza jurídica de título executivo extrajudicial,  nos termos do art.  784, II,  do
CPC, porquanto importa no reconhecimento, pelo Ente Público, do débito originado
a partir da efetiva prestação dos serviços ou da entrega dos produtos avençados em
contrato administrativo.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação e à Remessa Necessária, nos autos dos Embargos à Execução autuados



sob  o  n.º  0001313-62.2013.8.15.0061,  opostos  pelo  Município  de  Araruna em
desfavor da Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e,  de  ofício,  da
Remessa Necessária, dando-lhes parcial provimento.

VOTO.

O  Município de Araruna interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araruna, f. 66/67, nos autos dos Embargos à
Execução  opostos  pela  Edilidade  em  desfavor  da  Prontomédica  Produtos
Hospitalares Ltda, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, IV, CPC/73, ao fundamento de que os Embargos à Execução não são o
meio processual adequado para impugnar o título executivo judicial constituído nos
autos  da  Ação  Monitória  de  nº.  00000211-39.2012.8.15.0061,  proposta  pela
Apelada em desfavor do Apelante.

Em suas razões, f. 70/77, a Edilidade afirmou que, uma vez constituído o
título executivo judicial nos autos de Ação Monitória, os Embargos à Execução são
o instrumento processual adequado para impugnação na fase executiva e que há
excesso  na  execução,  porquanto  parte  dos  valores  executados  já  foram  pagos,
consoante demonstrado nas Notas de Empenho de f.  07/33, e que são ilegais os
indíces  de  correção  monetária  e  juros  moratórios  utilizados  pela  Apelada  no
Memorial de Cálculos de f. 07/08, apresentado na Ação Monitória de nº. 00000211-
39.2012.8.15.0061,  pugnando  pela  anulação  da  Sentença  e  a  prolação  de  nova
Decisão, nos termos permitidos pelo art. 515, §3º, do CPC/73, julgando procedente
o pedido para afastar a quantia executada em excesso.

Intimada, f. 78, a Apelada não apresentou Contrarrazões, f. 79.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária de ofício, ante a imposição do art. 475, I,
do CPC/731 e do art. 496, I, do CPC/152, e da Apelação,  porquanto presentes os
requisitos  de  admissibilidade  previstos  no  CPC/73,  conforme  Enunciado
Administrativo nº. 02 do STJ3, julgando-as conjuntamente.

1 CPC/1973, Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (…).

2 CPC/2015, Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (…).

3 STJ,  Enunciado administrativo  nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.



A Apelada propôs a Ação Monitória de nº. 00000211-39.2012.8.15.0061 em
desfavor do Município de Araruna pretendendo a constituição de título executivo
judicial no valor de R$ 56.033,02 (cinquenta e seis mil, trinta e três reais e dois
centavos),  ao  argumento  de  que  não  percebeu  a  contraprestação  avençada  pela
venda de produtos hospitalares à Edilidade, cuja entrega está atestada nas Notas
Fiscais que instruíram a Petição Inicial da citada Ação, f. 24/55.

Intimada para pagar a quantia cobrada ou embargar a pretensão monitória, f.
60-v, o Apelante não se manifestou, f. 61, pelo que se constituiu, de pleno direito, o
título executivo judicial  no valor cobrado, convertendo-se o mandado inicial  em
mandado executivo, f. 62, nos termos do art. 1.102-C, do Código de Processo Civil
de 19734.

Instaurada  a  fase  executiva,  o  procedimento  segue  o  rito  específico
estabelecido  no  art.  730,  do  CPC/73,  porquanto  se  trata  de  execução  contra  a
Fazenda Pública5, cabendo oposição de Embargos à Execução adstritos às hipóteses
do art. 741, do citado Diploma Legal6, segundo entendimento do Superior Tribunal
de  Justiça7,  pelo  que  o  Município  de  Araruna  adotou  o  instrumento  processual
adequado para impugnação da pretensão executiva.

Nada obstante o  error in procedendo da Sentença, o que, em regra, impõe
sua  anulação e  o retorno dos  autos  ao  Juízo  de  Origem para  prolação de  nova
decisão, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.013, §3º, I8, dispõe que, se o

4 CPC/73,  1.102-C.  No  prazo  previsto  no  art.  1.102-B,  poderá  o  réu  oferecer  embargos,  que
suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo
e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.

5 AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. O procedimento
monitório não colide com o rito executivo específico da execução contra Fazenda Pública previsto
no art. 730 do CPC. O rito monitório, tanto quanto o ordinário, possibilita a cognição plena, desde
que a parte ré ofereça embargos. No caso de inércia na impugnação via embargos, forma-se o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na
forma do Livro II, Título II, Capítulo II e IV (execução stritu sensu), propiciando à Fazenda, mais
uma vez, o direito de oferecer embargos à execução de forma ampla, sem malferir princípios do
duplo grau de jurisdição; da imperiosidade do precatório; da impenhorabilidade dos bens públicos;
da inexistência de confissão ficta; da indisponibilidade do direito e não-incidência dos efeitos da
revelia. 2.  O propósito da ação monitória é exclusivamente encurtar o caminho até a formação de
um título executivo. A execução deste título contra Fazenda Pública deve seguir normalmente os
trâmites do art. 730, que explicita o cânone do art.100, da Carta Constitucional vigente. […] 6.
Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 434.571/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 08/06/2005, DJ 20/03/2006, p. 181).

6 CPC/73, Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: I –
falta ou nulidade da citação,  se o processo correu à revelia;  II  -  inexigibilidade do título;  III  -
ilegitimidade das partes; IV - cumulação indevida de execuções;  V – excesso de execução; VI –
qualquer  causa  impeditiva,  modificativa  ou  extintiva  da  obrigação,  como pagamento,  novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; Vll - incompetência do
juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

7 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA
PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS DO DEVEDOR.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NA ANTERIOR
REDAÇÃO DO ART. 741 DO CPC […] 2. O título executivo advindo do procedimento monitório
tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de
cognição  sumária,  na  forma do  art.  741 do CPC […] 4.Recurso Especial  Provido.  (STJ,  REsp
1.191.331/RS, Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 2013).

8 CPC, Art. 1.013. (…).



processo estiver  em condições  de  imediato  julgamento,  o  Tribunal  deve  decidir
desde logo o mérito quando a apelação impugnar sentença que extinguiu a demanda
sem resolvê-lo.

A presente  Ação já  está  instruída  com as  provas  que  as  partes  reputam
necessárias,  porquanto  não  houve  requerimento  de  dilação  probatória  após  a
intimação pelo Juízo, f. 99/100, razão pela qual é imperativo o julgamento imediato
do mérito da causa.

O  Apelante  reconheceu  a  existência  do  débito,  entretanto,  embargou  a
execução do título judicial constituído na Ação Monitória ao argumento de que há
excesso nos valores executados, alegando que as Notas de Empenho de f.  07/33
provam  o  adimplemento  de  parte  da  dívida  e  que  os  encargos  que  lhe  foram
acrescidos são ilegais.

O empenho de despesa é o ato emanado pela autoridade competente que
constitui a obrigação de pagamento por meio da reserva do valor correspondente no
orçamento da Edilidade e deve ser formalizado através da emissão da respectiva
nota,  na qual deverão constar o nome do credor,  o valor empenhado, a dotação
orçamentária e a assinatura do ordenador da despesa, nos termos dos art. 58 e 61 da
Lei nº. 4.320/649.

A  nota  de  empenho  possui  natureza  jurídica  de  título  executivo
extrajudicial10,  nos  termos  do  art.  784,  II,  do  CPC11,  porquanto  importa  no
reconhecimento, pelo Ente Público, do débito originado a partir da efetiva prestação
dos  serviços  ou  da  entrega  dos  produtos  avençados  em contrato  administrativo,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça12.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo
o mérito quando:I - reformar sentença fundada no art. 485;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…) VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual; 

9 Lei nº. 4320/64, Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

Art.  61.  Para  cada  empenho será  extraído um documento  denominado "nota  de  empenho"  que
indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta
do saldo da dotação própria. 

10 “A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos
requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.” (STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009).

11 CPC, Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (…) II - a escritura pública ou outro documento
público assinado pelo devedor; (…).

12 EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA  -  EMPENHO  DE  DESPESA  -   TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. - O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, maxime com a prova
da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo
de execução de cunho satisfativo. Raciocínio inverso implicaria  impor ao credor do Estado por
obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo
próprio devedor através de ato da autoridade competente. O empenho é documento público que se
enquadra na categoria prevista no artigo 584 II do CPC. […] - A emissão do empenho pressupõe
obrigação  realizada  cuja  despesa  respectiva  deve  ser  satisfeita  pelo  Estado  sob  pena  de
locupletamento  sem  causa.  -  Precedentes  da  Corte.  -  Recurso  especial  provido.  (STJ,  REsp
331.199/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/02/2002, DJ 25/03/2002, p.
191).

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485


O Apelante, ao instruir a Petição Inicial destes Embargos à Execução com as
Notas de Empenho de f.  07/33 pretendendo provar o adimplemento dos valores
empenhados,  na  verdade,  reconheceu  a  procedência  da  pretensão  executória
deduzida  pela  Apelada,  posto  que  ratificou  a  existência  do  crédito  executado13,
motivo pelo qual, quanto a essa causa de pedir, não há excesso a ser afastado na
execução14.

Quanto  à  alegação  de  excesso  dos  encargos  incidentes  sobre  o  valor
executado,  para  fins  de  correção  monetária  de  débitos  imputáveis  à  Fazenda
Pública,  segundo  as  novas  diretrizes  estabelecidas  pelo  STF  no  julgamento  da
Questão de Ordem15 na ADIn n.° 4.425/DF16, deve-se aplicar, desde a data em que

13 […]  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.
LOCAÇÃO  DE  VEÍCULO.  INADIMPLÊNCIA  PARCIAL  DO  MUNICÍPIO  QUANTO  AO
PAGAMENTO AJUSTADO. IMPROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. SUBLEVAÇÃO DO
AUTOR.  NOTAS  DE  EMPENHO  QUE  DEMONSTRAM  A  EXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  TESE  DO  CONTRATANTE  DE  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAR TAL
FATO.  CONTRAPRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  DEVIDA  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. 1. As notas de empenho são necessárias para que se
proceda ao pagamento das despesas dos entes públicos. Elas devem ser objeto de liquidação, a qual
se perfectibiliza após a verificação do direito adquirido pelo credor, sendo seguida da ordem de
pagamento. Nesse viés,  a comprovação do empenho demonstra que houve prestação do serviço
referente  ao  contrato  administrativo.  Precedente  desta  Corte:  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00002858620148150461, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides, Julgado em 17-05-2016. 2. Do TJMA: “Cabendo ao ente político o ônus de provar a
quitação da prestação de serviços, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil,
ausente a prova de pagamento do valor reivindicado, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de
enriquecimento ilícito do Poder Público. ” (AGR: 0079042015 MA 0011341-41.1998.8.10.0001,
Relator:  Cleones  Carvalho  Cunha,  Julgamento:  16/04/2015,  Terceira  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação:  04/05/2015).  3.  Recurso  provido.  (TJPB;  Apelação  nº.  0001923-91.2013.815.0461;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Tercio Chaves de Moura; DJPB 28/09/2016; Pág.
14).

14 REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
IMPRESSÃO DE JORNAL DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO.
Tendo em vista que o Município não nega a contratação dos serviços e não comprova o pagamento
das Notas  de Empenho,  impõe-se a  manutenção da sentença de parcial  procedência do pedido.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.  (TJRS,  Reexame Necessário  Nº
70065448011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann,
Julgado em 19/08/2015).

15 “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).”  (STF,  ADI  4425  QO,  Relator(a):  Min.  Luiz  Fux,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
25/03/2015, Processo Eletrônico DJe-152 Divulgado 03-08-2015 Publicado 04-08-2015).

16 DIREITO CONSTITUCIONAL. […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL  DE
PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE
POUPANÇA  COMO ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS JUROS MORATÓRIOS  DOS CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20333&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart333


deveria haver ocorrido cada pagamento, o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança de 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, e, somente
a partir desse último marco, o IPCA-E.

Quanto ao período anterior a 30 de junho de 2009, a jurisprudência deste
Tribunal17 tem expressado predileção pelo INPC, indexador oficial calculado pelo
IBGE,  por  refletir  com fidedignidade  a  perda  do  potencial  aquisitivo  da  moeda
nacional antes daquele marco.

Os juros moratórios devem ser calculados desde a citação, no percentual de
0,5% ao mês até 29 de junho de 2009 e, após essa data, com a incidência dos índices
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  por  força  da  redação  conferida  pela  Lei  n.°
11.960/2009  ao  art.  1º-F  da  Lei  nº.  9.494/97,  conforme decidido,  pelo  STF,  no
julgamento dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs n.° 4.357 e 4.425.

DEVEDOR  PÚBLICO E  DEVEDOR PRIVADO  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de
remuneração  da  caderneta  de  poupança,  na  medida  em que este  referencial  é  manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno
tipicamente econômico-monetário,  mostra-se  insuscetível  de captação  apriorística  (ex  ante),  de
modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos
juros  moratórios  relativos  a  débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  segundo  o  índice  de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º,
caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração
de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”,
contida no art.  100,  §12,  da CF,  incluído pela  EC nº  62/09,  para determinar que,  quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo
e qualquer crédito tributário. 7.  O art.  1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei  nº
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de
juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade
que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento,
na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. […]. (STF, ADI 4357, Relator(a): Min. Ayres Britto,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, Acórdão Eletrônico
DJe-188 Divulgado 25-09-2014 Publicado 26-09-2014).

17 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR.  VERBAS  SALARIAIS.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. AJUSTE NOS CONSECTÁRIOS LEAIS.  APLICAÇÃO
DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA.
ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA, DE
ACORDO COM 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"1  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.
DECISÃO  DO  STF  NAS  ADIS  4357  E  4425  E  SUA  RESPECTIVA  MODULAÇÃO  DE
EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DE CORTE
SUPERIOR. PROVIMENTO PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,  §1º-A DO CPC. A
aplicação  dos  índices  nas  condenações  em desfavor  da  Fazenda Pública  deve  ser  amoldada a
orientação do Supremo Tribunal Federal após a modulação dos efeitos conferidos no julgamento
das ADIS 4425 E 4357. 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) e 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” 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.  (TJPB,  Processo  nº.  04824803720138150481,  Decisão  Monocrática,  Relator  Des.
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, j. em 27-04-2016).



Posto isso, conhecida a Apelação e, de ofício, a Remessa Necessária,  dou-
lhes parcial provimento para anular a Sentença e,  com fundamento no  art.
1.013, §3º, I, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido, determinando
que os débitos que constituem o valor principal  do título executivo judicial
constituído  na  Ação  Monitória  de  nº.  00000211-39.2012.8.15.0061 sejam
corrigidos, desde a data do inadimplemento, pelo INPC, até o dia 29 de junho
de 2009, pelo índice oficial de remuneração básica, de 30 de junho de 2009 até
25 de março de 2015, e, após essa data, pelo IPCA-E, com incidência dos juros
moratórios mensais, desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês até 29 de
junho de 2009 e, após essa data, nos indíces aplicados à caderneta de poupança.

Ante a sucumbência recíproca, condeno o Apelante ao pagamento de
honorários  advocatícios  aos  advogados da Apelada,  fixados  no valor  de  R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e a Apelada ao pagamento de 50% das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  aos  advogados  do  Apelante,
fixados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art.
86, do Código de Processo Civil18.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

18 CPC,  Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. 


