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JURISPRUDÊNCIA  DESTE  TRIBUNAL  E  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.  JUROS 
MORATÓRIOS.  CONDENAÇÃO  IMPOSTA  À 
FAZENDA  PÚBLICA.  APLICAÇÃO  DA  LEI 
9.494/97.  ALTERAÇÃO  PELA  LEI  11.960/09. 
REGRAMENTO  DE  DIREITO  PROCESSUAL. 
APLICAÇÃO  IMEDIATA.  ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO PELO  SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  ÍNDICES  DA  CADERNETA  DE 
POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA 
A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA 
SENTENÇA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
HIPÓTESE  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DA 
APELAÇÃO.

-  Não  incide  previdência  sobre  o  terço  de  férias, 
sendo ilegal os descontos realizados a este título.

-  Independentemente do conteúdo da condenação 
imposta, em se tratando de Fazenda Pública, deve 
ser observada a exigência legal de respeito ao 
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contido no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97.

- “Dispõe o art. 1º –  F da Lei 9.494/97: “Art. 1o-F. 
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação da mora, haverá a incidência uma 
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 
11.960, de 2009)”.

- “Firmou-se, na ocasião, o entendimento de que, em 
razão da natureza eminentemente processual das 
normas que regem os acessórios da condenação 
principal, a Lei n. 11.960/2009 - que disciplina a 
atualização monetária e os juros de mora devidos 
pela Fazenda Pública - deve ser aplicada de 
imediato aos processos em andamento.”(STJ; REsp 
1.120.136; Proc. 2009/0016158-2; RS; Quinta Turma; 
Relª Desª Conv. Marilza Maynard; Julg. 06/12/2012; 
DJE 14/12/2012). 

Vistos, etc

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível 

interposta pela PBPREV – Paraíba Previdência contra a sentença prolatada 

pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que acolheu 

parcialmente os pedidos, condenando a Apelante a não mais descontar e a 

devolver ao Apelado Luiz Fabiano de Oliveira Soares os valores recolhidos a 

título  de  contribuição  previdenciária  incidentes  sobre  o  terço  de  férias, 

referentes aos cinco anos anteriores a propositura desta ação.

Nas razões de fls. 139/143, a  Apelante alega, em síntese, que, 

desde  o  exercício  financeiro  de  2010,  o  Estado  da  Paraíba, 

administrativamente,   deixou de realizar  o  desconto previdenciário  sobre o 

terço constitucional de férias e que a partir da Lei Estadual nº 9.939, de 27 de  

dezembro de 2012, oficialmente, o Adicional de férias não integra a base de 

cálculo de contribuição previdenciária.  No mais,  pede que seja declarado o 

exercício  financeiro  de  2009,  como  limite  para  restituição  dos  valores 

descontados a título de contribuição previdência sobre o terço de férias.
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Pede, ainda, que,  na hipótese de condenação, seja aplicado 

aos juros e correção monetária o índice de poupança; computo dos juros a 

partir da citação;  bem como, a minoração do valor de honorários arbitrado.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão 

de fl. 147.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  às 

fls.153/157,  opinou pelo desprovimento da Apelação e a Remessa Necessária. 

É o relatório. 

DECIDO

Inicialmente,  pontuo  que  as  controvérsias  veiculadas,  nesta 

demanda,  foram devolvidas  a  esta  instância  recursal  por  meio  do  Recurso 

Voluntário  e  da  Remessa  Necessária,  autorizando a  este  Órgão recursal  a 

analisá-las de forma mais ampla.

No  que  tange  a  restituição  da  contribuição  previdenciária 

cobrado sobre o Adicional constitucional de férias, sem delongas, melhor 

sorte não teve a Apelante, devendo ser mantida a sentença. É que, esse tema 

já está pacificado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, que, há muito, 

decidiram pela ilegalidade do desconto. Nesse sentido: 

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  AUXÍLIO-DOENÇA  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça acolheu o posicionamento  do Supremo Tribunal 
Federal sobre a matéria, no sentido de que o adicional de 
1/3  de  férias  e  o  terço  constitucional  caracterizam-se 
como verba indenizatória, sobre a qual não pode incidir 
contribuição para a previdência social. De igual forma, a 
incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  os  15 
primeiros dias do pagamento de auxílio-doença não deve 
prosperar.  2.  Agravo regimental  não  provido.  (AgRg no 
REsp  1204899/CE,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES 
LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 18/08/2011,  DJe 
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24/08/2011)

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  QUINZE 
PRIMEIROS  DIAS  DO  AUXÍLIO-DOENÇA  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO  INCIDÊNCIA. 
PRECEDENTES. […] 2. A Primeira Seção, ao apreciar a 
Petição 7.296/PE (Rel.  Min.  Eliana Calmon),  acolheu o 
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  para 
afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o 
terço  constitucional  de  férias.  3.  Entendimento  que  se 
aplica  inclusive  aos  empregados  celetistas  contratados 
por  empresas  privadas  (AgRg  no  EREsp  957.719/SC, 
Rel.  Min.  César  Asfor  Rocha,  DJ  de  16/11/2010).  […] 
(AgRg no REsp 1248585/MA,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
18/08/2011, DJe 23/08/2011)

    No Tribunal de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGENTE 
PENITENCIÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO 
INCIDENCIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA E DE TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO 
ARTIGO  557,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  -  Nos 
termos do § 11, do art. 201, da Constituição Federal, os 
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 
incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição 
previdenciária e consequente repercussão em benefícios, 
nos  casos  e  na  forma  da  lei  .  -  De  acordo  com  os 
recentes  precedentes  jurisprudenciais,  extraídos  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  as  parcelas  de  natureza 
eventual,  que  não  se  incorporam  à  remuneração  do 
trabalhador  para  fins  de  repercussão  em  benefícios 
previdenciários, não devem servir de base de cálculo para 
a  incidência  da  contribuição  previdenciária.  - 
TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIARIAS. 
INCIDÊNCIA  SOBRE  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE 
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - 
A  orientação  do  Tribunal  é  no  sentido  de  que  as 
contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  em 
parcelas  indenizatórias  ou  que  não  incorporem  a 
remuneração  do  servidor.  11-  Agravo  regimental 
improvido STF. AI 712880 AgR / MG - MINAS GERAIS. 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. Em 26/05/2009 (TJPB 
- Acórdão do processo nº 00120120001399001 - Órgão 
(TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO 
PORTO - j. Em 01/06/2012)

Por outro lado,  no tocante aos juros de 1% (um por  cento), 
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tenho que,   nas condenações impostas à Fazenda Pública, eram observadas 

as regras do art. 1º – F da Lei nº 9.497, que estabelecia os juros de mora no 

percentual máximo de 6% (seis por cento) ao ano, ou seja, de 0,5% (meio por  

cento) ao mês, nos termos da Medida Provisória nº 2.180-35/2001.

“Art. 1º-F.  Os juros de mora, nas condenações impostas 
à Fazenda Pública para pagamento de verbas 
remuneratórias devidas a servidores e empregados 
públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis 
por cento ao ano.” 

Desta forma, independentemente do conteúdo da condenação 

imposta, em se tratando de Fazenda Pública, deve ser observada a exigência 

legal de respeito ao contido no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, aplicando-

se o índice percentual máximo de 6% (seis por cento) ao ano às condenações 

em que figurar como devedora a Fazenda Pública.

Todavia, convém mencionar que a Lei nº 11.960/2009 alterou o 

referido dispositivo, determinando que sejam aplicados aos juros  moratórios e 

à correção monetária os índices estabelecidos para a caderneta de poupança.

“Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, independentemente de sua natureza e para fins 
de atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação da mora, haverá a incidência uma única 
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)”.

Nesse sentido:

Ementa:  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  APLICAÇÃO  DE 
JUROS  CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  EMBARGOS 
DE  EXECUÇÃO.  ACÓRDÃO  PROFERIDO  PELO  STF. 
AÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA.  COISA 
JULGADA.  APLICAÇÃO  DOS  JUROS  LEGAIS. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. REGRA 
ESPECIAL.  SEIS  POR  CENTO  AO  ANO. 
PRECEDENTES DA CORTE. LEI Nº 11.960/09. JUROS 
APLICADOS  ÀS  CADERNETAS  DE  POUPANÇA. 
AGRAVO  REGIMENTAL PROVIDO.  I  –  A questão  do 
percentual aplicável aos juros de mora restou muito bem 
definida  no  acórdão  condenatório,  ora  executado, 

5



Apelação Cível nº 0036215-12.2011.815.2001

devendo a sua apuração respeitar os ditames da lei de 
regência, fato esse indiscutível, pois que acobertado pela 
coisa julgada. II - Créditos trabalhistas não se confundem 
ou se equivalem aos créditos de natureza alimentar. Os 
primeiros são espécies dos segundos, que gênero são. 
As  verbas  devidas  pelo  Estado  seguem  regramento 
especial, inclusive no que diz respeito ao seu pagamento, 
ainda que existam listas distintas de precatórios. III  – A 
Medida Provisória 2.180/01, cuja vigência antecedeu à do 
Novo Código Civil e, em relação a ele, é norma especial 
aplicável  às condenações impostas à Fazenda Pública, 
acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494, de 10 de setembro de 
1997, determinando que os juros de mora, resultantes de 
condenação  no  pagamento  de  verbas  remuneratórias 
devidas  a  servidores  e  empregados  públicos,  não 
poderão ultrapassar  o percentual  de seis  por  cento  ao 
ano. IV – A Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, dando 
nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494,  de  10  de 
setembro de 1997, conferiu novel regramento à aplicação 
de  juros  moratórios  nas  condenações  impostas  à 
Fazenda  Pública,  determinando  que  estes  incidam nos 
mesmos  percentuais  aplicáveis  às  cadernetas  de 
poupança.  V  –  Agravo  Regimental  provido  para 
reconhecer  ser  aplicável  ao  caso  o  percentual  de  6% 
(seis por cento) ao ano, no cômputo dos juros moratórios 
que deverão incidir, de forma não capitalizada, sobre os 
valores  em que condenado o  ora  agravante,  cuja  data 
inicial de incidência é aquela da sua citação, ou seja, 1º 
de outubro de 1992. (AO 152 embargos à execução-ED-
AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  17/11/2011,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 30-11-2011 PUBLIC 01-
12-2011) 

Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL  CIVIL.  RECONSIDERAÇÃO  DA 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  ADMINISTRATIVO. 
EXTENSÃO  DO  REAJUSTE  DE  28,86%  AOS 
SERVIDORES  MILITARES  CONTEMPLADOS  COM 
ÍNDICES  INFERIORES  PELAS  LEIS  8.622/93  E 
8.627/93.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
PELO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA ALÍNEA “B”. 
APLICAÇÃO  DE  SÚMULA  DE  TURMA  RECURSAL. 
DISPENSA DA JUNTADA DOS  PRECEDENTES  QUE 
EMBASARAM  O  ENUNCIADO.  JUROS  DE  MORA 
APLICÁVEL  ÀS  CONDENAÇÕES  IMPOSTAS  À 
FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
1º-F DA LEI 9.494/97.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
ACOLHIDOS,  PARA  CONHECER  E  DAR  PARCIAL 
PROVIMENTO  AO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, 
TÃO-SOMENTE PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DOS 
JUROS DE MORA INCIDENTES NA CONDENAÇÃO DA 
FAZENDA  PÚBLICA.  1.  O  conhecimento  do  recurso 
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extraordinário interposto em face de acórdão proferido no 
âmbito dos Juizados Especiais,  dispensa a formalidade 
da juntada dos precedentes a que se refere a súmula que 
o  embasou,  desde  que  nele  conste  as  razões  da 
inconstitucionalidade  (RE  453.740,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes,  Tribunal  Pleno,  DJ  de  08/03/2007).  2.  Esta 
Corte,  no julgamento do RE 453.740,  Rel.  Min.  Gilmar 
Mendes, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 
9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, 
que determinou que os juros de mora nas condenações 
impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas 
remuneratórias  devidas  a  servidores  e  empregados 
públicos,  não poderão ultrapassar  o percentual  de seis 
por cento ao ano. 3. Embargos de declaração acolhidos, 
para  conhecer  e  dar  parcial  provimento  ao  recurso 
extraordinário,  tão  somente  para  determinar  a  redução 
dos  juros  moratórios,  na  forma  do  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97. (AI  576929  AgR-ED,  Relator(a):  Min.  LUIZ 
FUX, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2013 PUBLIC 25-
04-2013) 

A matéria também encontra-se pacificada no Superior Tribunal 

de Justiça sob a análise de recursos repetitivos, referindo-se, ainda, tratar-se 

de conteúdo de natureza processual e não material, possibilitando a imediata 

aplicação da alteração legislativa nos processos em curso. Vejamos:

11845940 - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. MP 
N. 2.180-35/2001 E LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO 
IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA 
PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, 
DO CPC. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da 
análise do AI 842.063/RS (Pleno, Relator Ministro Cezar 
Peluso, DJe 2.9.2011), reconheceu a repercussão geral 
da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, 
entendeu que "é compatível com a Constituição a 
aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 
com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, 
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua 
entrada em vigor". - A Corte Especial, quando do 
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C 
do CPC) do RESP 1.205.946/SP, relator o Ministro 
Benedito Gonçalves, reviu, na sessão de 19.10.2011, a 
orientação anteriormente firmada e acolheu o 
entendimento do STF. - Firmou-se, na ocasião, o 
entendimento de que, em razão da natureza 
eminentemente processual das normas que regem os 
acessórios da condenação principal, a Lei n. 
11.960/2009 - que disciplina a atualização monetária e 
os juros de mora devidos pela Fazenda Pública - deve 
ser aplicada de imediato aos processos em 
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andamento. - Recurso parcialmente provido para, em 
juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do 
Código de Processo Civil, fixar os juros moratórios de 
acordo com a sistemática introduzida pelo art. 1º-F da Lei 
n. 9.494/1997, nos termos da fundamentação. (STJ; 
REsp 1.120.136; Proc. 2009/0016158-2; RS; Quinta 
Turma; Relª Desª Conv. Marilza Maynard; Julg. 
06/12/2012; DJE 14/12/2012)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE 
EX-COMBATENTE. RECURSO ADESIVO POR UM DOS 
LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. DESCABIMENTO. APELO NÃO 
CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. 
JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT 
ACTUM. MATÉRIA PACIFICADA SOB O RITO DOS 
RECURSOS REPETITIVOS. APELO PROVIDO. 1. 
Havendo litisconsórcio facultativo, apenas se admite o 
recurso adesivo quando está caracterizada a 
sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e 
aquela que manejou o apelo adesivamente. Precedente. 
Na espécie, como o benefício requerido pela viúva foi 
indeferido em virtude da prescrição, houve sucumbência 
total dessa recorrente, o que desautoriza a modalidade 
adesiva. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, 
pacificada nos termos do art. 543-C do CPC, as 
normas regulamentadoras dos juros de mora 
possuem natureza processual, aplicando-se 
imediatamente aos feitos em curso, em consonância 
com o princípio do tempus regit actum. 3. Nesse 
contexto, os juros moratórios deverão incidir da 
seguinte forma: (a) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 
2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 
30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97; e (b) a partir da Lei nº 11.960/09, no 
percentual estabelecido para caderneta de poupança. 
4. Embora o benefício conferido ao pensionista do 
servidor público não corresponda ao conceito técnico de 
remuneração, ele está compreendido na expressão 
"verbas remuneratórias" prevista na redação original do 
art. 1º-F inserido pela MP 2.180/2001. Assim, não há 
razoável discrímen para se conferir tratamento 
diferenciado aos credores da Fazenda Pública, mormente 
entre o servidor da ativa e o aposentado ou pensionista, 
devendo-se concluir que a aplicação dos mesmos índices 
de juros é a providência mais consentânea com o 
princípio da isonomia. 5. Recurso Especial interposto por 
Tereza de Jesus Figueiredo não conhecido e Recurso 
Especial interposto pelo Estado do Paraná provido. (STJ; 
REsp 1.251.267; Proc. 2011/0064133-2; PR; Segunda 
Turma; Rel. Min. Castro Meira; Julg. 28/08/2012; DJE 
04/09/2012) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
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DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR DO 
EXTINTO DNER. APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS 
E SALÁRIOS DO ÓRGÃO SUCESSOR, DNIT. 
IRRELEVÂNCIA DA VINCULAÇÃO DO INATIVO AO 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. MATÉRIA 
PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP. 
1.244.632/CE, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 
13.9.2011. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 
11.960/2009. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. 
APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DA CORTE 
ESPECIAL NO REGIME DO ART. 543-C. RESP. 
1.205.946/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES. 
AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO PARCIALMENTE 
PROVIDO.(...) 5. A Corte Especial do STJ, no 
julgamento do RESP. 1.205.946/SP, relatado pelo 
Ministro BENEDITO Gonçalves, na sessão de 
19.10.11, pacificou o entendimento de que o art. 1º.-F 
da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/2009, por tratar-se de norma de caráter 
eminentemente processual, deve ser aplicado sem 
distinção a todas as demandas judiciais em trâmite. 6. 
Agravo Regimental da UNIÃO parcialmente provido. 
(STJ; AgRg-REsp 1.273.285; Proc. 2011/0200839-4; CE; 
Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; 
Julg. 07/08/2012; DJE 31/08/2012) 

Quanto  ao  termo  a  quo  da  aplicação  dos  juros  moratórios, 

tratando-se de tributos, como  in  casu,  o STJ  entende que se inicia com o 

transito em julgado da decisão, inclusive tendo editado a Súmula nº 188 “Os 
juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir 
do trânsito em julgado da sentença.”

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 
211/STJ.  COISA  JULGADA.  AFRONTA  NÃO 
CONFIGURADA.  JUROS  DEMORA.  TERMO  INICIAL. 
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA. 
SÚMULA188/STJ.  1.  É  inadmissível  Recurso  Especial 
quanto  a  questão  que,  a  despeito  da  oposição  de 
Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 
de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Alegação de 
afronta à coisa julgada concernente ao termo inicial para 
o cálculo dos juros moratórios. 3. Constata-se da leitura 
dos autos que os  Embargos de Declaração transitados 
em julgado foram acolhidos somente no que diz respeito 
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aos honorários advocatícios, e não aos juros de mora, ou 
seu  termo  inicial.  4.  Ademais,  o  termo  inicial  para 
cálculo dos juros moratórios, na repetição de indébito 
tributário,  é  o  trânsito  em julgado da  sentença  (art. 
167,  parágrafo  único,  do  CTN  e  Súmula  188/STJ).  5. 
Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 
28252  RS  2011/0091292-1,  Relator:  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  01/12/2011,  T2  - 
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
23/02/2012).

Assim, também nesse ponto, se mantém a sentença.

Sobre o pedido de minoração dos honorário, nada há que se 

modificar na sentença. É que, não houve condenação em honorários, apenas 

ficou determinado a compensação, ante a reciprocidade.

Diante de todos os fundamentos expostos, nos termos do art. 

557, §1º-A, do CPC,  PROVEJO PARCIALMENTE a Remessa Necessária e a 

Apelação, para que seja aplicados aos juros moratórios e à correção monetária 

os índices estabelecidos para a caderneta de poupança, mantendo a sentença 

nos demais termos.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, ___ de setembro de  2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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