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EMENTA: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO
POR  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  NULIDADE  DA
CONTRATAÇÃO.  PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO
FEDERAL  N.  20.910/1932.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DIREITO  DO
CONTRATADO  TÃO  SOMENTE  AO  PAGAMENTO  DA
CONTRAPRESTAÇÃO  PACTUADA  E  À  INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE  AOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS.  DESCABIMENTO  DO
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS,  DOS
RESPECTIVOS  TERÇOS  CONSTITUCIONAIS  E  DAS  GRATIFICAÇÕES
NATALINAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
BIENAL.  QUESTÃO  ARGUIDA  COM  REFERÊNCIA  AOS  PLEITOS  DE
INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  E  DE  PAGAMENTO  DOS
TERÇOS  CONSTITUCIONAIS  E  DOS  DÉCIMOS  TERCEIROS.  AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  RECURSAL.  ART.  932,  III,  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  QUANTO  A  ESSE  CAPÍTULO  DA
SENTENÇA.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  DA  PRETENSÃO
REFERENTE AO FGTS. INOCORRÊNCIA DO TERMO FINAL DO PRAZO
QUINQUENAL OU MESMO DO PRAZO TRINTENÁRIO. PRECEDENTES DO
STF E DO STJ.  REJEIÇÃO. MÉRITO.  SENTENÇA EM CONFORMIDADE
COM  O  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  NO  JULGAMENTO  DOS  RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  N.
658.026  E  765.320,  AMBOS  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSSÃO
GERAL.  OMISSÃO  DO  JULGADO  NA  FIXAÇÃO  DOS  JUROS  E  DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DO VÍCIO PARA ADEQUAÇÃO
DA  SENTENÇA  AO  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  STJ,  NA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NO RESP N. 1.495.146/MG.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO COM ESPEQUE NO ART. 932,
IV, B, E V, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.  O réu não tem interesse recursal  para interpor  apelação contra  o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido, ainda que para arguir a prejudicial de
mérito  de prescrição,  por se tratar,  a improcedência do pedido, de resolução do
mérito em seu favor. Inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2.  É de cinco anos o prazo prescricional  da pretensão de indenização pelo  não
recolhimento dos depósitos do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
nos  contratos  temporários  por  excepcional  interesse  público  declarados  nulos.
Aplicação conjunta de precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça.



3.  “A  contratação  por  tempo  determinado  para  atendimento  de  necessidade
temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os
preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos
válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado e,  nos termos do art.  19-A da Lei
8.036/1990,  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo de  Garantia  do
Tempo de  Serviço  –  FGTS” (STF,  RE 765320 RG,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,
julgado em 15/09/2016, Repercussão Geral, DJe 23/9/2016).

4.  “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” (STJ, REsp 1495146/MG,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).

Vistos.

O Município de Solânea interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança em
face  dele  ajuizada  por  Walligna  Alves  Bonifácio,  f.  45/47,  que,  rejeitando  a
prejudicial  de  mérito  de  prescrição,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
condenando-o  ao  pagamento  de  R$  1.204,00,  a  título  de  indenização  pela  não
realização dos depósitos do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na
conta vinculada da Autora, ora Apelada, indeferindo, por outro lado, a parcela do
pedido  referente  ao  pagamento  de  indenização  por  férias  não  gozadas,  dos
respectivos terços constitucionais e das gratificações natalinas do período de 2009 a
2011.

Em suas Razões, f. 53/70, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, com
arrimo em dois argumentos, quais sejam, o de que se trata, no caso, de pretensão
referente a débitos de natureza alimentar, aplicando-se, por essa razão, de acordo
com seu raciocínio, o art. 206, § 2º, do Código Civil, segundo o qual prescreve em
dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem, e o de que o art.  1º  do Decreto Federal n. 20.910/1932, que prevê a
prescrição  quinquenal  dos  débitos  da  Fazenda  Pública,  aplica-se  à  pretensão
referente ao FGTS, que, por esse motivo, estaria também extinta no caso.

No mérito, sustentou que a Apelada não se desincumbiu do ônus de provar
a nulidade de sua contratação e que é descabida a realização de depósitos do FGTS,
por se tratar, em seu dizer, de contrato temporário por excepcional interesse público
celebrado em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição da República.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado
improcedente  ou,  subsidiariamente,  para  que  os  valores  da  condenação  sejam
atualizados na forma do art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997.

Contrarrazoando,  f.  74/80,  a  Apelada  defendeu  que  sua  pretensão  está



sujeita a prescrição quinquenal e que, no que se refere ao FGTS, o termo a quo do
prazo se dá com a declaração judicial da nulidade do contrato temporário, momento
em que, de acordo com seu raciocínio, os depósitos tornaram-se devidos.

Reiterou, no mérito, sua argumentação referente à nulidade da contratação,
requerendo o desprovimento da Apelação.

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

É o Relatório.

A Sentença julgou improcedente a parcela do pedido referente às férias e
respectivos  terços  constitucionais  e  à  gratificação  natalina,  condenando  o  Ente
Federado tão somente ao pagamento de indenização correspondente aos valores que
deveriam ter sido depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Considerando que, naquele primeiro capítulo, a Sentença é favorável ao
Apelante,  inclusive com resolução definitiva do mérito,  ex vi do art.  487, I,  do
Código de Processo Civil1,  não tem ele interesse recursal para arguir a prescrição
bienal da pretensão referente àquelas verbas.

Sendo  o  Recurso  tempestivo,  f.  51,  e  dispensado  do  recolhimento  do
preparo, consoante o art. 1.001, § 1º, do CPC2, presentes os demais requisitos de
admissibilidade,  dele  conheço  parcialmente  para  apreciação  tão  somente  da
parcela do pedido referente aos depósitos do FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 709.212, ocorrido
em 13 de novembro de 2014, superando seu anterior entendimento, firmou-se no
sentido de que é inconstitucional o art. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, que prevê a
prescrição trintenária referente ao FGTS, devendo ser aplicado o art. 7º, XXIX, da
Constituição  da  República,  segundo o qual  o  trabalhador  tem o direito  de ação
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de
cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Eis a ementa do Acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.  Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço  (FGTS).  Cobrança  de  valores  não  pagos.  Prazo  prescricional.
Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,  da  Constituição.  Superação  de
entendimento  anterior  sobre  prescrição  trintenária.  Inconstitucionalidade  dos
arts.  23,  §  5º,  da Lei  8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo
Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.  Necessidade de modulação dos efeitos
da decisão.  Art.  27 da Lei  9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com
efeitos  ex  nunc.  Recurso  extraordinário  a  que  se  nega  provimento  (STF,  ARE
709212,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,

1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na
ação ou na reconvenção;

2 Art.  1.007.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. § 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público,  pela  União,  pelo  Distrito  Federal,  pelos  Estados,  pelos
Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.



Repercussão Geral, DJe 19/2/2015).

A Corte Suprema, todavia, no precedente transcrito, modulou os efeitos de
sua Decisão, estabelecendo, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em
curso, que se aplica o que ocorrer primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, contados a partir do Julgamento.

Embora se trate de precedente firmado no julgamento de litígio oriundo de
relação de emprego, o Superior Tribunal de Justiça já tinha o entendimento de que o
prazo prescricional das pretensões referentes ao FGTS de que são titulares agentes
públicos contratados por excepcional interesse público, nos casos de invalidade da
contratação, sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal,  não por aplicação do
art.  7º,  XXIX, da Constituição  da República,  mas  por  ser  o  Decreto Federal  n.
20.910/1932 norma especial, prevalecente sobre a Lei n. 8.036/1990.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  FGTS.  PRESCRIÇÃO.  ALINHAMENTO  DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO DECIDO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  709.212/DF,  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No
que se refere a prescrição, é entendimento desta Corte Superior de que o Decreto
20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o
prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da
Fazenda  Pública  é  de  cinco  anos.  Precedentes:  AgRg  no  AgRg  no  REsp.
1.539.078/RN,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe  16.9.2015;  REsp.
1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009. 2. […] (STJ, AgInt
no REsp 1592770/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 20/02/2018, DJe 09/03/2018).

ADMINISTRATIVO.  CONTRATO  DE  SERVIÇO  POR  TEMPO
DETERMINADO.  DIREITO  AO  FGTS.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.  INEXISTENTE.  RESP  1.110848/RN,  SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS – ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA
A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I – […] III – A questão em debate cinge-se em
saber se é devido ou não o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia
do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,  na  contratação  temporária  de  pessoal  pela
Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público.
IV – O aresto impugnado pelo recurso especial diverge do entendimento firmado por
esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.110848/RN, sob o rito dos recursos
repetitivos – art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – segundo o qual a
declaração  de  nulidade  do  contrato  de  trabalho  em razão  da  ocupação  de  cargo
público  sem  aprovação  em  concurso  gera  para  o  trabalhador  o  direito  ao
levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. Esse posicionamento
é  extensível  aos  trabalhadores  temporários.  V  –  O  Decreto  20.910/32,  por  ser
norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional
para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de
cinco anos. […] (STJ, AgInt no REsp 1588052/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).

Tratando-se  de  relação  jurídico-administrativa,  notadamente  de  contrato
temporário  por  excepcional  interesse  público,  não  se  configura  hipótese  de
incidência do art. 7º, XXIX, da Constituição da República, que institui o prazo de
dois anos após a extinção do contrato de trabalho, mas de aplicação do art. 1º do
Decreto n. 20.910/1932, que prevê, indistintamente, o prazo de cinco anos.



Em síntese,  a pretensão de levantamento dos depósitos do FGTS ou de
recebimento de indenização correspondente a esses valores por agentes públicos
contratados por excepcional interesse público está sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, ressalvados casos
abrangidos pela modulação dos efeitos implementada pelo STJ no ARE n. 709.212.

No caso, a Autora foi contratada em 2 de fevereiro de 2009 e o contrato foi
rescindido em 31 de julho de 2011.

A Ação foi ajuizada 4 de dezembro de 2015, f.  2, antes do decurso do
prazo quinquenal e do prazo trintenário, considerando-se como termo inicial,  no
primeiro caso, o dia 13 de novembro de 2014, data do Julgamento, e, no segundo
caso,  a  data  da  rescisão  do  contrato  temporário,  momento  em  que,  diante  da
nulidade da contratação, surgiu o alegado direito ao levantamento dos depósitos do
FGTS.

Rejeito, por essas razões, a prejudicial de mérito de prescrição.

Passo ao mérito.

A  Autora,  ora  Apelada,  como  visto,  foi  contratada  pelo  Município  de
Solânea, segundo o documento de f. 13, em 2 de fevereiro de 2009, para o exercício
das  funções  de  Agente  Administrativo,  e  permaneceu nessa condição até  31 de
julho de 2011, data em que a avença foi rescindida.

O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão
geral reconhecida, firmou o entendimento de que, para que o contrato temporário
por excepcional interesse público seja considerado válido, é imprescindível que os
casos  excepcionais  estejam  previstos  em  lei,  que  o  prazo  da  contratação  seja
predeterminado,  que a necessidade seja  temporária,  que o interesse público seja
excepcional e que a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a
contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar
sob o espectro das contingências normais da Administração.

Eis a ementa do leading case:

Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral  reconhecida.  Ação  direta  de
inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado
de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela
Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado
para  atendimento  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público.
Previsão  em  lei  municipal  de  atividades  ordinárias  e  regulares.  Definição  dos
conteúdos  jurídicos  do  art.  37,  incisos  II  e  IX,  da  Constituição  Federal.
Descumprimento  dos  requisitos  constitucionais.  Recurso  provido.  Declarada  a
inconstitucionalidade  da  norma  municipal.  Modulação  dos  efeitos.  1.  O  assunto
corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal
do STF na internet e trata,  “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição
Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de
contratação  temporária  de  servidores  públicos”.  2.  Prevalência  da  regra  da
obrigatoriedade  do  concurso  público  (art.  37,  inciso  II,  CF).  As  regras  que
restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal
e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso
IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o
entendimento  da  Corte  Suprema  de  que,  para  que  se  considere  válida  a
contratação  temporária,  é  preciso  que:  a)  os  casos  excepcionais  estejam
previstos  em  lei;  b)  o  prazo  de  contratação  seja  predeterminado;  c)  a



necessidade  seja  temporária;  d)  o  interesse  público  seja  excepcional;  e)  a
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para
os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro
das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal
em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição
constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como
objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de
reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção
da norma,  a  fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.  5.  Há que se
garantir a instituição do que os franceses denominam de  la culture de gestion,  a
cultura  de  gestão  (terminologia  atualmente  ampliada  para  ‘cultura  de  gestão
estratégica’)  que  consiste  na  interiorização  de  um vetor  do  progresso,  com uma
apreensão  clara  do  que  é  normal,  ordinário,  e  na  concepção  de  que  os  atos  de
administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas,
visando  à  eficácia  e  à  transformação  positiva.  6.  Dá-se  provimento  ao  recurso
extraordinário  para  o  fim  de  julgar  procedente  a  ação  e  declarar  a
inconstitucionalidade do art.  192, inciso III,  da Lei nº 509/1999 do Município de
Bertópolis/MG,  aplicando-se  à  espécie  o  efeito  ex  nunc,  a  fim  de  garantir  o
cumprimento do princípio da  segurança jurídica e  o  atendimento do excepcional
interesse social (STF, RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado
em 09/04/2014, Repercussão Geral, DJe 31/10/2014).

Considerando  o  disposto  no  art.  373,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,
segundo  o  qual  o  ônus  da  prova  incumbe  ao  réu  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como que a Apelada
provou  que  foi  contratada  pelo  Município  por  tempo  indeterminado,  cabia  ao
Apelante, na qualidade de contratante, a prova de que foram observados todos os
pressupostos constitucionais mencionados, ônus do qual não se desvencilhou.

Tratando-se de contratação por tempo determinado para atendimento de
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público  realizada  em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República, é
também solidificado o entendimento da Corte Suprema, firmado sob a sistemática
da  Repercussão  Geral,  de  que  tal  negócio  não  gera  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado, situação não controvertida no caso, e,
nos  termos  do  art.  19-A  da  Lei  Federal  n.  8.036/1990,  ao  levantamento  dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
CONTRATADO  POR  TEMPO  DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE
31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO
À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência
do  Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a  contratação  por  tempo
determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX,
da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação
aos servidores contratados,  com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o



reconhecimento  da  repercussão  geral  do  tema  e  a  reafirmação  da  jurisprudência
sobre  a  matéria  (STF,  RE  765320  RG,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  julgado  em
15/09/2016, Repercussão Geral, DJe 23/9/2016).

A Sentença julgou improcedente a parcela do pedido referente às férias e
respectivos  terços  constitucionais  e  à  gratificação  natalina,  condenando  o  Ente
Federado tão somente ao pagamento de indenização correspondente aos valores que
deveriam ter sido depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estando
de acordo, portanto, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Houve  omissão  do  Julgado,  todavia,  na  fixação  dos  índices  e  termos
iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre o valor da condenação.

O Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.
1.495.146, ocorrido em 22 de fevereiro do corrente ano, na sistemática dos recursos
repetitivos, solidificou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda
Pública referentes  a  servidores  e  empregados  públicos,  os  juros  de mora,  desde
julho de 2009, devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  por  força  da  redação  conferida  pela  Lei  n.
11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, e correção monetária pelo IPCA-E3.

3 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.  1.1
Impossibilidade 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



Posto  isso,  arrimado no art.  932,  III,  do  Código  de  Processo  Civil,
conheço parcialmente da Apelação e, na parte conhecida, considerando que a
Sentença está em conformidade com entendimentos firmados pelo Supremo
Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, com espeque no art.
932, IV, b, e V, b, também do CPC, rejeitada arguição de prescrição, dou-lhe
provimento tão somente para, em consonância com o posicionamento adotado
pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  REsp  n.  1.495.146,  também  na
sistemática  dos  recursos  repetitivos,  estabelecer  que  devem  incidir  sobre  o
valor da condenação juros de mora desde a citação, observando-se os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da rescisão do contrato.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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
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 compensação 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 (STJ,
REsp  1495146/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  julgado  em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).


