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RECURSO ESPECIAL.  MATÉRIA RELACIONADA
AOS  RECURSOS  REPRESENTATIVOS  DA
CONTROVÉRSIA. TEMA 810. APELAÇÃO CÍVEL.
REGIME  DE  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  E
JUROS  MORATÓRIOS  INCIDENTE  SOBRE
CONDENAÇÕES  JUDICIAIS  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  ART.  1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO.

- A  Corte  Especial,  em  sessão  de  18/06/2011,  por
ocasião do julgamento dos REsp n.  1.207.197/RS,  entendeu
por  bem  alterar  entendimento  até  então  adotado,  firmando
posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo
regramento concernente à atualização monetária e aos juros de
mora  devidos  pela  Fazenda  Pública,  deve  ser  aplicado,  de
imediato,  aos  processos  em  andamento,  sem,  contudo,
retroagir a período anterior à sua vigência. (REsp 1205946/SP,
Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  CORTE  ESPECIAL,
julgado em 19/10/2011, DJE 02/02/2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o apelo, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 172.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Município de João

Pessoa contra Acórdão da Primeira Câmara Especializada Cível, que nos autos

da  Apelação  Cível,  desproveu  o  Apelo,  mantendo  inalterada  a  Sentença

combatida, no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 possui natureza

instrumental material. 
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Realizando o Juízo de admissibilidade recursal, a Presidência

da Corte constatou possível similitude fática e jurídica entre o presente Recurso

e o paradigma, matéria julgada em sede de repercussão geral pelo Supremo

Tribunal Federal (RE 870.947/SE – Tema 810). 

É o relatório. 

VOTO

A matéria  não comporta  delongas,  visto  tratar-se de simples

subsunção do fato à norma do art. 1.030, II, do CPC, que prescreve:

Art.  1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal,  o  recorrido  será  intimado  para  apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze)  dias,  findo o qual  os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(…)
II  –  encaminhar  o  processo  ao  órgão  julgador  para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido
divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso,
nos  regimes  de  repercussão  geral  ou  de  recursos
repetitivos; (grifo nosso)
(...)

O  Acórdão  de  fls.  143/144,  de  minha  Relatoria,  firmou  o

entendimento  de  que  o  art.  1.º-F  da  Lei  n.º  9.494/97  possui  natureza

instrumental material, na medida em que origina direitos patrimoniais para as

partes, e, como corolário lógico dessa ilação, que seus contornos não devem

incidir nos processos em andamento. 

No entanto,  o  STJ,  revendo seu posicionamento anterior,  ao

julgar o REsp 1.205.946/SP, por maioria, fincou entendimento no sentido de

que  as  normas  que  tratam  dos  juros  moratórios  e  atualização  monetária

possuem caráter processual, contudo, entendeu que a nova redação do art.1ºF

não poderia atingir fatos anteriores à sua vigência, nos seguintes termos:

PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.  LEI  11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA
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PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS  PROCESSOS
EM  CURSO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação
imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação  do  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  para  disciplinar  os
critérios de correção monetária e de juros de mora a serem
observados  nas  “condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
independentemente de sua natureza”, quais sejam, “os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
2. A Corte Especial, em sessão de 18/06/2011, por ocasião
do  julgamento  dos  REsp  n.  1.207.197/RS,  entendeu  por
bem  alterar  entendimento  até  então  adotado,  firmando
posição no sentido de que a Lei  11.960/2009, a qual traz
novo  regramento  concernente  à  atualização  monetária  e
aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
federal,  ao decidir  que a Lei  9.494/97,  alterada pela  Medida
Provisória n2.180-35/2001, que também tratava de consectário
da  condenação  (juros  de  mora),  devia  ser  aplicada
imediatamente aos feitos aos feitos em curso.
(…)
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09,
a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp  1205946/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJE 02/02/2012). 

Quanto  à  sistemática  de atualização e  compensação de mora,

impende esclarecer que a presente demanda foi ajuizada no dia 25/01/2006, ou

seja,  antes  da  entrada  em vigor  da  Lei  nº  11.960/2009.  Contudo,  o  débito

contra a Fazenda Pública (honorários advocatícios) somente foi constituído em

16/03/2015 (fl. 97), data em que passou a vigorar a Lei Federal nº 11.960/2009,

sendo que, a partir  daí,  em relação à correção e à compensação da mora,

deverá ser observado, tão somente, o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,

com a redação que lhe atribuiu a Lei nº 11.960/09. 

Desta forma, é de fácil percepção que o Superior Tribunal de

Justiça considerou que a partir de 29/06/2009, a atualização monetária deverá

ser realizada pela TR e os juros moratórios nos moldes aplicados à caderneta

de  poupança,  razão  pela  qual  deve  este  colegiado,  utilizando  a  técnica

processual da sistemática dos Recursos Repetitivos, utilizar o efeito regressivo,

que  permite  ao  Órgão  prolator  do  Acórdão  impugnado  rever  Decisão,

utilizando-se do juízo de retratação franqueado pela Lei e aberto por meio da

Presidência desta Corte. 
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Dado  o  exposto,  RETRATO-ME  DO  ENTENDIMENTO

FIRMADO  NO  ACÓRDÃO  ANALISADO,  PARA  PROVER  O  APELO,

reformando a Sentença quanto a aplicação da taxa de juros de mora de 0,5%

ao  mês,  quanto  aos  créditos  constituídos  no  período  subsequente  a

29/06/2009, como no caso dos autos.

 

É o voto. 

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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