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EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL.  SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
ALEGAÇÃO  DE  FIXAÇÃO  DO  JUROS  DE  MORA
SUPERIOR AO PERMITIDO. EDILIDADE MUNICIPAL.
INCIDÊNCIA  DOS  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  EM  CONDENAÇÃO  IMPOSTA  À
FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO NOS MOLDES
DO  CÓDIGO  CIVIL  E  DA  LEI  N.  11.960/2009.
FATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO CONTRA
O MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB OCORRIDOS A
PARTIR DE 2008. JUROS DE MORA DE 0,5% AO
MÊS, NOS TERMOS DA MP N. 2.180-35. A PARTIR
DE 30/06/2009, JUROS MORATÓRIOS NO MESMO
ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA –
LEI N. 11.960. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE
NO IPCA-E.   REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Considerando que a Medida Provisória n. 2.180-
35/2001  e  a  Lei  n.  11.960/2009  possuem
incidência  imediata  e  sabendo-se  que  estes
dispositivos  não  podem  produzir  efeitos
retroativos,  no  presente  caso  concreto  devem
incidir  dois  patamares  diferentes  de  juros
moratórios,  tendo  em  vista  que  os  fatos  que



ensejaram  a  condenação  do  Município  de
Itapororoca ocorreram a partir do ano de 2008.

-  No  caso  em  exame  deve  incidir,  portanto,  a
Medida  Provisória  n.  2.180-35/2001, a  partir  de
27/08/2001, a  qual  determinava  que  os  juros
moratórios fossem calculados no percentual de 6%
(seis por cento) ao ano, ou seja, 0,5% (meio por
cento) ao mês, no período que antecede a Lei n.
11.960/2009  e,  a  partir  dela,  a  contar  de
30/06/2009, o critério estabelecido no art. 1º-F da
Lei  9.494/97,  com a  redação  da  Lei  11.960,  de
29/06/2009,  ou  seja,  os  juros  aplicáveis  à
caderneta de poupança.

-  Restou  assentado  que,  como  efeito  do
julgamento  das  questões  de  ordem  nas  ADIN’S
4357  e  4425,  que  modulou  os  efeitos  da
declaração  de  inconstitucionalidade  por
arrastamento  do  art.  5º,  da  Lei  11.960/09,  que
deu nova redação ao art.  1º-F, da Lei  9.494/97,
consignou  o  Pretório  Excesso  que  a  correção
monetária  das  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública deve observar o índice oficial da caderneta
de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015,
e após essa data, o IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE
ITAPOROROCA-PB  hostilizando  a  sentença  do  Juízo  da  3ª  Vara  Mista  da
Comarca  de  Mamanguape  –  PB  que,  nos  autos  de  uma  “Reclamação



Trabalhista”,  manejada  por  Severina  Olímpia  Silva  da  Costa,  julgou
parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões recursais (fls. 35/41), alega o apelante que a
sentença vergastada deverá ser reformada no sentido de que o cálculo do
montante devido seja atualizado, a partir de junho de 2009, apenas pelo índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, de
incidência  única,  até  o  efetivo  pagamento,  em  conformidade  com  o  que
determina  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009.  Além  da  condenação  da  apelada  ao  pagamento  das  custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. 

A  recorrida  não  apresentou  contrarrazões,  conforme
certidão às fls. 46. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  não
emitiu  parecer,  por  entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a
intervenção ministerial.  (fls. 53/54).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente é importante frisar que a legislação pertinente
ao caso são os ditames previstos no CPC de 1973, tanto no que concerne à
legislação bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do
que já foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-
se:

“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”.

No  caso,  a  sentença  foi  prolatada  em  audiência  no  dia
08/08/2013,  tendo as partes sido intimadas,  na vigência do CPC de 1973,
conforme fls. 30/34. 

O cerne da questão é a  insurgência do município apelante
contra a incidência de juros de mora, de correção monetária e honorários de
sucumbência.



A  sentença  de  fls.  30/34,  determinou  a  apuração  dos
valores da seguinte forma: 

“... Além de incidir sob os valores correção monetária
pelo  INPC a partir  do vencimento  de cada parcela e
juros  de  mora  de  1%  por  ser  verba  de  natureza
alimentar, a partir da citação”.

Nas condenações impostas  a  Fazenda Pública,  incidem as
disposições do art. 1º-F da lei n. 9.494/97, ocorre que este dispositivo sofreu
algumas alterações legislativas nos últimos anos, de modo que ficou assim
determinado a aplicação dos juros de mora:

I –  A partir de 27 de agosto de 2001, data em
que  iniciou  a  produção  dos  efeitos  da  medida
provisória  n.  2.180-35/20011,  os  juros  moratórios
contra a Fazenda Pública incidem no percentual de
0,5% (meio por cento) ao mês; 

II –  A partir de 30 de junho de 2009, data em
que  iniciou  a  aplicação  da  lei  n.  11.9602,  devem
incidir juros de mora no mesmo patamar dos índices
aplicados à caderneta de poupança. 

No  presente  caso,  a  condenação  imposta  ao  Município
Apelante cingiu-se ao pagamento do 13º salário dos períodos de 2008 e 2009
e do 1/3  de férias  de  forma simples,  referente  aos  últimos cinco anos  do
período aquisitivo anterior a interposição da ação.

Levando  em  consideração  que  a  ação  foi  proposta  em
15.05.2012,  conforme  fl.  11,  logo,  parte  do  período  do  inadimplemento
ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 11.960 de 29.06.2009, a qual
estabeleceu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, determinando que o
juros  de  mora  deveriam  ser  calculados  com  base  nos  juros  aplicáveis  à
caderneta de poupança. 

1 A medida provisória entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 27.08.2001 (Art.
20 da MP nº 2.180-35/2001.

2 O referido diploma entrou em vigor na data da sua publicação, qual seja, 30/06/2009. (Art.
9º da Lei n. 11.960 de 29/06/2009). 



Sabe-se que a Lei n. 11.960/2009 tem caráter processual,
em observância ao Princípio do Tempus Regit Actum, tem incidência imediata
aos processos em curso, porém não é admissível a sua aplicação com efeitos
retroativos. 

Desse  modo,  considerando  que  a  Medida  Provisória  n.
2.180-35/2001  e  a  Lei  n.  11.960/2009  possuem  incidência  imediata  e
sabendo-se que estes dispositivos não podem produzir efeitos retroativos, no
presente  caso  concreto  devem  incidir  dois  patamares  diferentes  de  juros
moratórios,  tendo  em vista  que  os  fatos  que  ensejaram a  condenação  do
Município de Itapororoca ocorreram a partir do ano de 2008. 

No  caso  em  exame  deve  incidir,  portanto,  a  Medida
Provisória n. 2.180-35/2001, a partir de 27/08/20013, a qual determinava que
os juros moratórios fossem calculados no percentual de 6% (seis por cento) ao
ano, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, no período que antecede a Lei n.
11.960/2009 e, a partir dela, a contar de 30/06/20094, o critério estabelecido
no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960, de 29/06/2009, ou
seja, os juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Nesse  sentido,  trago  a  colação  o  posicionamento  do
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL,  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS  DE  SERVIDOR
PÚBLICO.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA  2.180-35/2001  E  DA  LEI  11.960/2009.
APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO.
PRECEDENTES  DO  STF  E  DO  STJ.  ART.  5º  DA  LEI
11.960/2009.  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL,
POR  ARRASTAMENTO,  DECLARADA  PELO  STF  (ADI
4.357/DF). PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
(RESP 1.270.439/PR). OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA
DÍVIDA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  IPCA.
JUROS DE MORA APLICÁVEIS  À  CADERNETA DE
POUPANÇA. RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO  E
PROVIDO.  I. O  STF  reconheceu  a  repercussão  geral
acerca da aplicabilidade imediata do art.  1º-F da Lei
9.494/97,  introduzido  pela  Medida  Provisória  2.180-

3 Data de sua publicação, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97.
4 Data da sua publicação, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



35/2001,  entendendo  que  "é  compatível  com  a
Constituição a aplicabilidade imediata do art.  1º-F da
Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº
2.180-35/2001,  ainda  que  em  relação  às  ações
ajuizadas  antes  de  sua  entrada  em  vigor"  (STF,  AI
842.063-RG/RS, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, DJe de
02/09/2011). II. Conforme decidiu a Corte Especial do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp
1.205.946/SP,  de  relatoria  do  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o
art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art.
5º  da  Lei  11.960/2009,  tem  aplicação  imediata  aos
processos em curso, proibindo-se, apenas, a concessão
dos  efeitos  retroativos  à  referida  norma.  III. No
julgamento  da  ADI  4.357/DF  (Rel.  Ministro  AYRES
BRITTO, TRIBUNAL PLENO, ata de julgamento publicada
no DJe  de  02/04/2013),  o  Supremo Tribunal  Federal
declarou  a  inconstitucionalidade  parcial,  por
arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu
nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97.  IV.
Alinhando-se  ao  entendimento  firmado  pela  Suprema
Corte, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no  julgamento  do  REsp  1.270.439/PR  (Rel.  Ministro
CASTRO  MEIRA,  DJe  de  02/08/2013),  firmou  a
compreensão  no  sentido  de  que,  "em  virtude  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei  11.960/09:  (a)  a  correção monetária  das  dívidas
fazendárias  deve  observar  índices  que  reflitam  a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando
os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes
aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida  ostentar  natureza  tributária,  para  as  quais
prevalecerão as regras específicas".  V. Na forma da
jurisprudência  do  STJ,  os  juros  moratórios,
decorrentes de condenações proferidas contra a
Fazenda  Pública,  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias  devidas  a  servidores  e
empregados  públicos,  deverão  seguir  os
parâmetros  definidos  pela  legislação  então
vigente,  aplicando-se-lhes  o  percentual  de  6%
(seis por cento) ao ano, a partir de 27/08/2001 -
data da publicação da Medida Provisória 2.180-
35/2001,  que  acrescentou  o  art.  1º-F  à  Lei



9.494/97 -, e, a contar de 30/09/2009, o critério
estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a
redação da Lei 11.960, de 29/06/2009, ou seja,
os  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,
calculando-se, a partir de 30/06/2009, a correção
monetária pelo IPCA (STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe
de 02/02/2012,  julgado  sob o  rito  do  art.  543-C do
CPC;  STJ,  REsp  1.270.439/PR,  Rel.  Ministro  CASTRO
MEIRA,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  DJe  de  02/08/2013).  VI.
Hipótese  em  que,  como  a  condenação  imposta  à
Fazenda  do Estado  de  São Paulo  não é  de  natureza
tributária  ou  previdenciária,  referindo-se  a  verbas
remuneratórias devidas a servidor público, a partir de
30/06/2009  -  data  da  vigência  da  Lei  11.960,  de
29/06/2009 -, os juros de mora serão os aplicáveis à
caderneta de poupança e a correção monetária deverá
ser  calculada  pelo  IPCA,  nos  termos  do  pedido.
Precedentes  do  STJ  (AgRg  nos  EDcl  no  AREsp
121.357/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2014; AgRg no REsp
1.405.239/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2014). VII.
Recurso  Especial  conhecido  e  provido.  (STJ  -  REsp:
1321928  SP  2012/0091972-0,  Relator:  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  Data  de  Julgamento:
04/11/2014,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 14/11/2014)

No que se refere a correção monetária, O Suprema Tribunal
Federal, ao analisar a constitucionalidade da EC nº 62/09, por meio da ADI n.
4.357/DF, entendeu que o art. 1º-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela
Lei  n.  11.960/09,  ao  reproduzir  as  regras  da  referida  emenda  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.

Assim  sendo,  por  não  ser  a  inflação  aferida  de  forma
antecipada,  o  índice  oficial  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança  “é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão”, devendo ser aplicado o IPCA para os débitos em geral e a SELIC nos
débitos  tributários,  independente  da  data  dos  fatos  que  ensejaram  a
condenação da Fazenda Pública. 



Dessa  forma,  ao  modular  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade, a qual deve ser interpretada de forma restritiva por ser
hipótese  excepcional,  o  STF  expressamente  objetivou  resguardar  os
precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, devendo para as
demandas  ainda  em  tramitação  ser  determinada  a  incidência  da  correção
monetária com base no IPCA-E. Segue o posicionamento, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  REAJUSTE  DO  VALOR  DO  VALE-REFEIÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  MORATÓRIOS
EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO  DA  LEI  11.960/2009.  ADI  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.  LEI  11.960/2009.  NORMA  DE
CARÁTER  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO.  PRECEDENTES:  RESP.
1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 2.8.2011
E STF-AI 842.63/RS, REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN.
CEZAR PELUSO, DJE 2.9.2011. DÍVIDA DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADI
4.357/DF  COM  EFICÁCIA  PROSPECTIVA.  APLICAÇÃO
DO  ÍNDICE  OFICIAL  DE  REMUNERAÇÃO  BÁSICA  DA
CADERNETA DE POUPANÇA (TR), NOS TERMOS DA EC
62/09 APENAS PARA O PAGAMENTO OU EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIOS ATÉ 25.3.2015. O SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS
AOS  TRIBUNAIS  DE  SEGUNDA  INSTÂNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DESPROVIDO.
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  No  REsp.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC,
pela  Corte  Especial  do  STJ,  Rel.  Min.  BENEDITO
GONÇALVES, determinou-se que a incidência dos juros
e da correção monetária havida no período anterior à
vigência da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o.-F da Lei 9.494/97, deve seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente, em consonância
ao princípio do tempus regit actum. Sendo uma norma
de  natureza  eminentemente  processual,  deve  ser
aplicada de imediato aos processos pendentes, a partir
de  sua  vigência.  2.  No  entanto,  o  colendo  Supremo
Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio da
ADI  4.357/DF (Rel.  Min.  AYRES  BRITTO),  declarou  a



inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art.
5o.  da  Lei  11.960/09.  3.  Assim,  nessa  linha  de
entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do
STJ,  nos  autos  do  REsp.  1.270.439/PR,  julgado
pelo  rito  dos  Recursos  Repetitivos,  Rel.  Min.
CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a
partir  da  declaração  de  inconstitucionalidade
parcial  do  art.  5o.  da  Lei  11.960/09:  (a)  a
correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar  índices  que  reflitam  a  inflação
acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices  de remuneração básica da caderneta de
poupança;  e  (b)  os  juros  moratórios  serão
equivalentes aos índices oficiais de remuneração
básica  e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de
poupança,  exceto  quando  a  dívida  ostentar
natureza tributária,  para a qual prevalecerão as
regras específicas. 4.  No caso em apreço,  como a
matéria aqui tratada não ostenta natureza tributária, os
juros moratórios devem ser calculados com base nos
juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos
termos da regra do art.  1o.-F  da Lei  9.494/97,  com
redação dada pela Lei 11.960/09, sendo que a correção
monetária  deverá  ser  calculada  com  base  no  IPCA,
índice  que  melhor  reflete  a  inflação  acumulada  do
período. 5. O Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia
prospectiva à ADI 4.357/DF, fixando como marco inicial
a  data  de  conclusão  do  julgamento  da  questão  de
ordem, em 25.3.2015, e manteve válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data,  com os seguintes
critérios,  a saber: a aplicação do índice oficial  de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança
(TR), nos termos da EC 62/09, até 25.3.15, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos  quais  a  Fazenda  Pública  corrige  seus
créditos tributários;  e  os precatórios expedidos,
no âmbito da administração pública Federal, com
base  nos  arts.  27  das  Leis  12.919/13  e
13.080/15,  que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária. 6. A manutenção da correção
monetária com base no índice da TR até a data
estabelecida como marco da modulação do efeito



prospectivo  da  ADI  4.357/DF  não  deve
prevalecer,  porquanto  tal  efeito  apenas  ocorre
quando houver a expedição de precatório ou seu
pagamento pelo Ente devedor, o que não é o caso
dos autos, estando a ação ainda em curso.  7. A
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o comando legal que determina a
suspensão  do  julgamento  de  processos  em  face  de
recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC,
somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância,
e não abrange os recursos especiais já encaminhados
ao  STJ.  8.  Agravo  Regimental  da  Fazenda  Pública
desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1289134 RS 2011/0255726-8,
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data
de Julgamento:  19/05/2015,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/06/2015)

Desse modo, nos termos do posicionamento dos Tribunais
Superiores e levando em consideração que a condenação imposta ao Município
de Itapororoca, no presente caso concreto, cingiu-se ao pagamento do 13º
salário dos períodos de 2008 e 2009 e do 1/3 de férias de forma simples,
referente aos últimos cinco anos do período aquisitivo anterior a interposição
da ação, os juros de mora devem ser calculados no patamar de 0,5% (meio
por  cento)  ao  mês  e,  a  partir  de  30/06/2009,  data  da  publicação  da  Lei
11.960/2009,  os  índices  aplicados  devem ser  os  mesmos  que  incidem na
caderneta de poupança. 

 Já,  no  que  tange  à  correção  monetária,  diante  do
reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de Inconstitucionalidade parcial
do artigo 5º, da Lei nº 11.960/09 (ADI nº 4425/DF e 4357/DF), atualização
deve ser calculada com base no IPCA-E.

Ademais,  quanto  ao  termo  inicial  dos  juros  moratórios
incidentes sobre obrigações ilíquidas, continua regido pelos arts. 219 do CPC e
405  do  Código  Civil  de  2002,  na linha  de  intelecção  firmada  em sede  de
recurso repetitivo pelo C. STJ, vejamos: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ Nº 8/2008.
SERVIDOR PÚBLICO.  VERBAS REMUNERATÓRIAS
DEVIDAS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI



11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI
9.494/97. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
ART. 219 DO CPC. CITAÇÃO. 
1. A regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação
da  Lei  11.960/09,  nada  dispôs  a  respeito  do  termo
inicial dos juros moratórios incidentes sobre obrigações
ilíquidas, que continuou regido pelos arts. 219 do CPC e
405 do Código Civil de 2002. 
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543 -C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.
(STJ  -  REsp:  1356120  RS  2012/0254033-2,  Relator:
Ministro  CASTRO  MEIRA,  Data  de  Julgamento:
14/08/2013,  S1  -  PRIMEIRA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 30/08/2013)

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO APELATÓRIO,  para reformar, em parte, a sentença  objurgada, a
fim de determinar que: a) a correção monetária se dê pelo IPCA-E; b) os juros
devem incidir  dois  patamares  diferentes,  tendo em vista  que os  fatos  que
ensejaram a condenação do Município de Itapororoca ocorreram a partir do
ano de 2008. 

Portanto,  os  juros  de  mora  devem  ser  calculados  no
patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês e, a partir de 30/06/2009, data da
publicação da Lei 11.960/2009, os índices aplicados devem ser os mesmos que
incidem na caderneta de poupança. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.



Sala  de sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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