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EMENTA: COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADA.
LICENÇA-PRÊMIO  NÃO  GOZADA.  PREVISÃO NA  LEI  MUNICIPAL  N.º
004/1997. PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  DECADÊNCIA DO
DIREITO  ALEGADO.  AUSÊNCIA DE  REQUERIMENTO  DA LICENÇA NA
ESFERA  ADMINISTRATIVA.  AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO TEM
DIREITO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA,
OU NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA,  SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO.  INDEPENDENTE  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. JUROS  DE  MORA.  INCIDÊNCIA DO
ÍNDICE  DE  CADERNETA  DE  POUPANÇA,  A  CONTAR  DA  CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE
OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
1º-F,  DA  LEI  Nº  9.494/97.  INAPLICABILIDADE  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS FIRMADA NAS ADINS  4.357 E 4.425. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA EM QUE A PARCELA REMUNERATÓRIA PASSOU A SER
DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. 

1.  A Lei  Municipal  n.º  004/1997, Estatuto do Servidor  Público do Município de
Barra de Santa Rosa-PB, dispõe em seu art. 84, que após cada decênio de efetivo
exercício, no serviço público municipal, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á
licença-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direito e vantagens de seus cargo
efetivo.

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 ocor.reu 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. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, é lícita a aplicação do IPCA-E
como índice de correção monetária, porquanto possui aptidão de captar o fenômeno
inflacionário.



4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, atingiu,
quanto aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, mantendo-se em
relação a créditos salariais, razão pela qual é impositiva a incidência do índice de
caderneta de poupança.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0000299-80.2014.815.0781,  em que figuram como Apelante o Município
de Barra de Santa Rosa, e como Apelada Severina Barreto Silva.

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 dar-
lhe  parcial  provimento  para  reformar  a  Sentença  tão  somente  quanto  à
sistemática de cômputo dos juros de mora e da correção monetária, de modo
que o montante condenatório seja  acrescido de correção monetária, desde o
vencimento  da  dívida,  pelo  IPCA-E,  e  de  juros  de  mora,  pelo  índice  da
caderneta de poupança, a contar da citação, mantendo o Aresto em seus demais
termos.

VOTO.

O Município  de  Barra  de  Santa  Rosa-PB  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, f. 27/30, nos autos
da Ação de Cobrança ajuizada em face dele por Severina Barreto Silva, que julgou
procedente o pedido, condenando-o ao pagamento da licença prêmio equivalente a
duas  vezes  da  última  remuneração  recebida  na  ativa,  referente  a  duas  licenças
prêmios não gozadas (1993/2003 e 2004/2013), acrescidas de correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do ato de aposentadoria. 

Em suas razões, f. 32/35, alegou que a concessão da licença prêmio depende
do juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da  administração,  porquanto  não seria
ilegal  a  negativa  de  fruição  do  seu  gozo,  que  a  Autora  não  requereu
administrativamente a licença, decaindo do seu direito de cobrar judicialmente o seu
pagamento e, por fim, que os juros fixados na Sentença  sejam fixados de acordo
com o art. 5º da Lei n.º 11.960/2009, pugnando, ao final, pelo provimento do Apelo
para que seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazoando, f. 38/39, a Apelada alegou que o recurso interposto pelo
Apelante teria apenas carácter procrastinatório e que as alegações por ele apresentas
comprovariam o direito por ela pleiteado, pugnando pela manutenção da Sentença.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer  das  hipóteses  elencadas  no  art.  178,  I  a  III,  do  Código  de  Processo
Civil/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Lei  Municipal  n.º  004/97,  que  instituiu  o  Estatuto  dos  Servidores  do
Município de Barra de Santa Rosa-PB, prevê a concessão de licença-prêmio de seis
meses  a  cada  dez  anos  efetivamente  trabalhados  ao  servidor  municipal  que  a



requerer,  podendo ser  gozada a  qualquer  momento durante o período em que o
servidor estiver em atividade1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o servidor público aposentado tem direito a conversão em pecúnia da licença-prêmio
não gozada, ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento
ilícito  da  administração,  independente  de  requerimento  administrativo,  conforme
julgados colacionados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.  APLICABILIDADE.
SERVIDOR  PÚBLICO.  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A  DECISÃO  ATACADA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.  1.021,  §  4º,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão  realizada  em
09.03.2016,  o  regime  recursal  será  determinado  pela  data  da  publicação  do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito
ao Código de Processo Civil de 1973.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a
qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada
em dobro para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo,
sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
III  -  Não  apresentação  de  argumentos  suficientes  para  desconstituir  a  decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

ADMINISTRATIVO.  LICENÇA-PRÊMIO  NÃO  GOZADA.  CONVERSÃO  EM
PECÚNIA  NÃO  CONTADA  PARA  FINS  DE  APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal a quo reformou
sentença  de  improcedência  do  pedido  de  conversão  em  pecúnia  de  duas
licenças especiais não usufruídas. 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do
STJ,  é  devida  ao  servidor  público  aposentado  a  conversão  em  pecúnia  da
licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob
pena  de  enriquecimento  ilícito  da  Administração"  (AgInt  no  REsp
1.570.813/PR,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
14/6/2016). No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.404.779/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/4/2012; AgRg no Ag 735.966/TO,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 28/8/2006, p. 305. 3. Recurso
Especial  não  provido.(STJ  -  REsp:  1662632  RS  2017/0059878-4,  Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  16/05/2017,  T2  -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017).

A Autora ingressou nos quadros do Município de Barra de Santa Rosa-PB

1 Art. 84. Após cada decênio de efetivo exercício, no serviço público municipal, ao funcionário que
as requerer, conceder-se-á licença-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens de
seu cargo efetivo.
[…]
Art. 86. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercitado.



em 03/10/1983, no cargo de Auxiliar de Ensino, f. 07, sendo aposentada por tempo
de contribuição em 04/10/2013, f. 11, sem ter gozado nenhuma licença-prêmio a
que faria jus.

Comprovado  o  vínculo  e  o  tempo  de  serviço  prestado  pela  Apelada  à
Administração,  f.  07/14,  e  não  tendo  o  Apelante  se  desincumbido  de  comprovar  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme já
decidiu o Pleno deste Tribunal2, a manutenção de sua condenação ao pagamento em
pecúnia das licenças-prêmios não gozadas é medida que se impõe.

Em relação aos juros de mora e à correção monetária, o Supremo Tribunal
Federal,  por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  870.947/SE3,
reconheceu  a  inconstitucionalidade  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  no  que  diz

2APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. CABIMENTO. PROVA DE FATOS
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  AUTOR.  ÔNUS  DA
EDILIDADE. ART. 333, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT,
CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  Ao  município  cumpre  o  ônus  de  demonstrar  a  realização  do
pagamento pleiteado,  nos termos  do artigo  333,  II,  do CPC. Se não  provou o pagamento,  deve
efetuá-lo,  sob  pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  público  em  detrimento  do
particular,  vedado  pelo  ordenamento  jurídico  (TJPB,  Acórdão  do  processo  n.º  0372009000967-
3/001, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013).

3 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.  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)



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,  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 pagamento4.

4 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 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



Com base nos referidos Julgados, a correção monetária incidente sobre o
capítulo condenatório da Sentença deverá ser calculada pelo IPCA-E, índice que
melhor reflete a inflação, a partir do vencimento do débito, empregando-se, ainda,
juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, a contar da citação.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para
reformar a Sentença tão somente quanto à sistemática de cômputo dos juros de
mora e da correção monetária,  de modo que o montante condenatório seja
acrescido de correção monetária, desde o vencimento da dívida, pelo IPCA-E, e
de juros de mora, pelo índice da caderneta de poupança, a contar da citação,
mantendo o Aresto em seus demais termos.

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

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) 


