
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

 APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000261-73.2016.815.0401.
ORIGEM: Vara única da Comarca de Umbuzeiro. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Umbuzeiro.
ADVOGADO: Albuquerque Segundo (OAB/PB 18.197)
APELADO: Eva Vilma de Albuquerque Araújo.
ADVOGADO: Edjarde Sandro Cavalcante Arcoverde (OAB/PB 16.198).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PEDIDO DE
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL
Nº  298/14,  QUE  MAJOROU  A  REMUNERAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DADA
PELA  LEI  Nº  11.960/09.  ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.  UTILIZAÇÃO  DO  IPCA-E  A  PARTIR  DOS  EFEITOS
PROSPECTIVOS.  JUROS  DE  MORA.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO
DISPOSITIVO  SOMENTE  QUANTO  ÀS  CONDENAÇÕES  DE  NATUREZA
TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A
PARTIR  DA  CITAÇÃO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  SUCUMBENCIAL.  PARTE
APELANTE  VENCIDA  NO  MÉRITO  DA  DEMANDA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a  condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  de  verbas  salariais  deve  ser
corrigida desde que cada parcela passou a ser devida, pelo índice da caderneta de
poupança até 25/03/2015, data modulação dos efeitos daquela decisão, momento em
que será aplicado o IPCA-E.

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, atingiu, no
tocante aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, aplicando-se, no
caso de  pretensão referente  à  verba  salarial,  o  índice  da caderneta  de poupança
prescrito na referida disposição legal, a partir da citação.

3. A parte vencida responde pelo ônus da sucumbência.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000261-73.2016.815.0401,  em que  figuram como  Apelante  o  Município  de
Umbuzeiro e como Apelada Eva Vilma de Albuquerque Araújo.

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 provimento
parcial.

VOTO.

O Município de Umbuzeiro interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  Vara  Única  daquele  Município,  f.  34/35v,  nos  autos  da  Ação  de



Cobrança ajuizada em seu desfavor por  Eva Vilma de Albuquerque Araújo, que
julgou procedente  o  pedido,  condenando-o  ao  pagamento  das  diferenças  entre  a
remuneração paga e a efetivamente devida, com base na Lei Municipal nº 298/2014,
no  período  compreendido  entre  janeiro  e  maio  de  2014,  acrescidas  de  correção
monetária, a partir de cada vencimento, e de juros de mora de 1% ao mês, contados
da  citação,  bem como ao  adimplemento das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, f.37/40, pleiteou a reforma parcial da Sentença e a inversão
do ônus sucumbencial, ao argumento de que a incidência da correção monetária e
dos juros de mora deve obedecer ao que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das ADI’S 4357 e 4425. 

Sem contrarrazões, conforme Certidão de f.44.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I e II do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O STF,  no  julgamento  das  ADINS  4.357  e  4.4251,  declarou  a
inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  com  a
redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/092,  modulando  os  efeitos  dessa  decisão  para

1 DIREITO CONSTITUCIONAL.  […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CF,  ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE
DEVEDOR  PÚBLICO  E  DEVEDOR  PRIVADO  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental  de propriedade (CF,  art.  5º,  XXII)  resta  violado nas hipóteses em que a atualização
monetária  dos  débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  perfaz-se  segundo o  índice  oficial  de
remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz
de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover
o fim a que se destina (traduzir a  inflação do período).  6.  A quantificação dos juros  moratórios
relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de  poupança vulnera  o princípio constitucional  da isonomia (CF,  art.  5º,  caput)  ao incidir  sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1%
ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial
sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF,
incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios
incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra . […]. (ADI 4357,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

2 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



25/03/20153.

Conclui-se,  a  partir  dessa  premissa,  que  a  correção  monetária  sobre  a
condenação deverá incidir  desde que cada parcela passou a ser devida, pelo índice
oficial  de remuneração da caderneta  de  poupança até  a  data  da  retromencionada
modulação, momento em que será empregado o IPCA-E.

A  declaração  de  inconstitucionalidade  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,
atingiu, no tocante aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, razão
pela qual deve ser utilizado, desde a citação,  o índice da caderneta de poupança
prescrito na disposição legal sob discussão.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, tem-se que o
Apelante foi condenado a pagar as verbas pleiteadas na Exordial, deixando de se
insurgir contra o mérito desta Decisão, pelo que deve ser a ele imputado o ônus
sucumbencial.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para,
reformando  parcialmente  a  Sentença,  determinar  a  incidência,  sobre  a
condenação,  de  correção  monetária,  desde  que  cada  parcela  passou  a  ser
devida, pelo índice oficial da caderneta de poupança até 25 de março de 2015,
quando, por determinação do STF, aplicar-se-á o IPCA-E, bem como de juros
de mora, computados desde a citação, também com base no índice aplicado à
caderneta de poupança, mantendo a Sentença em seus demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

à caderneta de poupança.

3 QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS  EFEITOS  DE  DECISÃO
DECLARATÓRIA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES
CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF.  REGIME DE EXECUÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]. Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda  Constitucional  nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo  Especial (IPCA-E). […]. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG
03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)


