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EMENTA: REANÁLISE DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030. II,
DO  CPC. CONTROVÉRSIA  ACERCA  DO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICADO EM HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA.  ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  1º-F,  DA  LEI  Nº  9.494/97.
INAPLICABILIDADE  DA  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  FIRMADA  NAS
ADINS  NOS.  4.357  E  4.425.  CONDENAÇÃO  DE  NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC, A CONTAR DO VENCIMENTO
DE  CADA  PARCELA.  ORIENTAÇÃO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO. REFORMA  DO  ACÓRDÃO
REANALISADO.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  APELO  E  À  REMESSA
NECESSÁRIA.

1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento  do  referido  Recurso
Extraordinário nº 870.947/SE, fixou a tese de que: 1) o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a  redação dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em que disciplina  os  juros
moratórios  aplicáveis  a  condenações  da  Fazenda  Pública,  é  inconstitucional  ao
incidir  sobre débitos  oriundos de relação jurídico-tributária,  aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5º,  caput);  quanto  às  condenações  oriundas  de  relação  jurídica  não-tributária,  a
fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de  remuneração  da  caderneta  de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei  nº  9.494/97,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que
disciplina  a  atualização  monetária  das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

2. "A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária  dos  débitos  da  Fazenda  Pública  com  base  no  índice  oficial  de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório". (Resp. 1.495.146/MG, Rel.



Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)

3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se  à  incidência  do  INPC,  para  fins  de  correção  monetária,  no  que  se  refere  ao
período posterior  à  vigência da Lei  11.430/2006,  que incluiu o art.  41-A na Lei
8.213/91.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0022407-56.2012.815.0011, em que figuram como partes Rosemberg Guimarães
da Silva e o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

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  reformar  o  Acórdão
reanalisado e negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária.

VOTO.

Trata-se de  reanálise de Acórdão impugnado por Recurso Extraordinário
interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social nos autos da Ação de
Concessão de Benefício Previdenciário em seu desfavor intentada por Rosemberg
Guimarães  da  Silva,  provocada  pela  vislumbrada  contrariedade  entre  a  tese
esposada  por  este  Colegiado  quando  do  julgamento  da  Apelação  da  Autarquia
Previdenciária  e  o  que  restou  decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no
julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), afetados à sistemática de repercussão
geral.

O INSS interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de
Feitos  Especiais  da  Comarca  de  Campina  Grande,  f.  131/135-v,  que  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  indeferindo  a  concessão  do  benefício  da
aposentadoria  por  invalidez,  deferindo,  por  outro  lado,  o  pedido  alternativo  de
restabelecimento  do  benefício  do  auxílio-doença  acidentário,  a  ser  mantido  até  a
véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do Autor, pelo que
condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento das prestações devidas a partir da
data da cessação do auxílio-doença, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, e, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, o índice aplicado à
caderneta  de  poupança,  corrigidas  monetariamente  pelo  INPC,  a  contar  do
vencimento de cada parcela,  bem como ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor condenatório.

Esta Quarta Câmara Cível deu provimento parcial à Apelação do Instituto
Promovido, apenas para determinar que os juros de mora sejam computados desde a
citação  com  base  no  índice  aplicado  à  caderneta  de  poupança, e  à  correção
monetária,  desde  cada  vencimento  mensal,  seja  aplicado  o  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho de 2009 até 25
de março de 2015, e, somente a partir desse último marco, o IPCA-E, mantida a
Sentença em seus demais termos.

Contra  esse  Acórdão,  o  Promovido  interpôs  Recurso  Extraordinário,  f.
181/193,  ainda pendente de julgamento,  sobrestado pela  Presidência deste TJPB
logo após sua interposição, em virtude da vislumbrada similitude entre as questões



por  ele  discutidas  e  o  referido  recurso  paradigmático  julgado na  sistemática  de
repercussão geral pelo Pretório Excelso.

No Despacho de f. 202/202-v, a douta Presidência deste Sodalício afirmou
que o STF, no julgamento final do recurso paradigmático, assentou a tese de que o
art.  1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na
parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública  segundo  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional,  posto que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação dos preços da economia.

O Exm.° Des. Presidente asseverou que o julgamento desta Quarta Câmara
Especializada Cível divergiu da orientação do STF, uma vez que determinou que à
correção monetária, desde cada vencimento mensal, seja aplicado o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho de 2009 até 25
de março de 2015, e, somente a partir desse último marco, o IPCA-E.

Ante a vislumbrada contrariedade, Sua Excelência determinou a remessa dos
autos a esta Relatoria para fins de exercício do juízo de retratação preceituado pelo
art. 1.030, II, do CPC1.

Submeto ao Colegiado a  reanálise  do Acórdão,  nos termos do art.  3° da
Resolução TJPB n.° 27/20112. 

É o Relatório.

O Acórdão ora reapreciado fundamentou-se nas diretrizes estabelecidas pelo
Supremo Tribunal Federal  por ocasião da Questão de Ordem3 na Ação Direta de

1 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; 

2 Art. 3°. O juízo de retratação da decisão objeto de recurso extraordinário ou especial, nos termos do
art. 543-B, §3°, e do art. 543-C, §7°, inciso II, todos do Código de Processo Civil, competirá ao
Colegiado:

I  –  publicado o acórdão do julgamento do recurso excepcional  ensejador do sobrestamento dos
processos  que se encontram na Diretoria  Judiciária,  serão  os  autos  conclusos ao  relator,  que os
examinará e,  no prazo de dez dias,  os restituirá à Diretoria Judiciária com relatório expondo os
pontos conflitantes entre o acórdão objeto do juízo de retratação e a decisão do tribunal competente,
com pedido de dia para reexame da matéria.

3 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. […]. 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



Inconstitucionalidade  n.°  4.425/DF4,  cujo  acórdão  foi  publicado  em  03/08/2015,
segundo  as  quais  se  deveria  aplicar,  para  fins  de  correção  monetária  de  débitos
imputáveis  à  Fazenda  Pública,  desde  cada  vencimento,  o  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho de 2009 até 25 de
março de 2015, e, somente a partir desse último marco, o IPCA-E.

Tal posicionamento, contudo, restou superado, posto que a Suprema Corte,
quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário nº 870.947/SE5, fixou a
tese de que:  1) o art.  1º-F da Lei nº  9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações

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). […]. (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)

4 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
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.  […].  (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 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

5 DIREITO  CONSTITUCIONAL.  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.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA
CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL DE  PROPRIEDADE  (CRFB,  ART.  5º,  XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.  INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  ÍNDICE
DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DE  CONDENAÇÕES  IMPOSTAS  À  FAZENDA
PÚBLICA,  QUANDO  ORIUNDAS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.



da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09,  na parte  em que disciplina  a  atualização monetária  das  condenações
impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Vê-se que o Pretório Excelso reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F,
da Lei nº 9.494/97, no que diz respeito à correção monetária, em qualquer caso, e
aos  juros  de  mora  aplicáveis  às  sentenças  condenatórias  de  natureza  tributária,
silenciando quanto à modulação dos efeitos firmada nas ADINS nos. 4.357 e 4.425,

DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO
E  DEVEDOR  PRIVADO  (CRFB,  ART.  5º,  CAPUT).  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII)
repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
porquanto  a  atualização  monetária  das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre
valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,  R.;  FISCHER,  S.  e  STARTZ,  R.  Macroeconomia.  São  Paulo:  McGraw-Hill  do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo
de  adequação  lógica,  que  os  instrumentos  destinados  a  realizar  a  primeira  sejam  capazes  de
capturar  a  segunda,  razão  pela  qual  os  índices  de  correção  monetária  devem  consubstanciar
autênticos  índices  de  preços.  5.  Recurso  extraordinário  parcialmente  provido.  (RE  870947,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)



que  declararam  a  inconstitucionalidade,  por  arrastamento,  de  parte  do  referido
dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.495.146/MG,
processado mediante o rito de Recursos Repetitivos, posicionou-se no sentido de que
a mencionada modulação dos efeitos se aplica somente a Precatórios expedidos até
25/03/2015, especificando os índices cabíveis às condenações judiciais ainda não
submetidas ao referido regime de pagamento6.

Em  se  tratando  de  condenação  judicial  imposta  à  Fazenda  Pública  de
natureza previdenciária, o STJ assentou que os créditos se sujeitam à incidência do

6 PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUBMISSÃO  À  REGRA  PREVISTA  NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-
F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.  "  TESES  JURÍDICAS  FIXADAS.  1.  Correção  monetária:  o  art.  1º-F  da  Lei
9.494/97  (com  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009),  para  fins  de  correção  monetária,  não  é
aplicável  nas  condenações  judiciais  impostas  à  Fazenda  Pública,  independentemente  de  sua
natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente.  Nesse  contexto,  em  relação  às  situações  futuras,  a  aplicação  dos  índices  em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública  com base  no  índice  oficial  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança,  no  âmbito  do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices  diversos.  Assim,  mostra-se  descabida  a  modulação  em relação  aos  casos  em que  não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação  jurídico-tributária.  3.  Índices  aplicáveis  a  depender  da  natureza  da  condenação.  3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior  à  vigência  do  CC/2002  e  anterior  à  vigência  da  Lei  11.960/2009:  juros  de  mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança;  correção  monetária  com base  no  IPCA-E.  3.1.1  Condenações  judiciais  referentes  a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,  sujeitam-se  aos  seguintes  encargos:  (a)  até  julho/2001:  juros  de  mora:  1%  ao  mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais  referentes  a  desapropriações  diretas  e  indiretas  existem  regras  específicas,  no  que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem  para  remuneração  do  capital.  3.2  Condenações  judiciais  de  natureza  previdenciária.  As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a



INPC,  para  fins  de  correção monetária,  no que  se refere  ao período posterior  à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Posto isso, para os fins do art. 1.030, II, do CPC/2015, exerço o juízo de
retratação  e  reformo  o  Acórdão  de  f.  175/178  para  negar  provimento  à
Apelação do INSS e  à  Remessa Necessária,  mantendo o índice  de  correção
monetária fixado na Sentença de f.  131/135-v, que determinou a correção do
montante condenatório pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela.

É o voto.

Presidiu  o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 21 de agosto de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento,  além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva.  Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

taxa  de  juros  de  mora  incidentes  na  repetição  de  indébitos  tributários  devem corresponder  às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária  e  compensação da mora,  de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.  (REsp  1495146/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 


