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JULGAMENTO  DE  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  –
SÚMULA  51  DO  TJPB  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA -  JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA - LEI Nº. 11.960/2009. ADI’s nº.
4357 e 4425 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC/1973  –
NEGADO SEGUIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA E  À  APELAÇÃO.
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

- O regramento dos servidores públicos civis,
federal  ou  estadual,  apenas  se  aplica  aos
militares  naquilo  em  que  a  extensão  for
expressa.  (…)  Recurso  Ordinário  provido.
(RMS  31.797/AM,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
12/11/2013, DJe 20/11/2013).

-  “o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em
julgamento de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência,  pronunciou-se  no  sentido  de
que “o adicional por tempo de serviço devido
aos militares do Estado da paraíba só poderia
sofrer  os  efeitos  do  congelamento,  após  a
publicação da medida Provisória nº 185/2012,
posteriormente  convertida  na  Lei
nº9.703/2012.”

- “… o Estado da Paraíba ainda possui o dever
de  pagar,  aos  Militares,  os  valores,  não
atingidos  pela  prescrição  quinquenal,  que
adimpliu a menor, ao título de 'Adicional por
tempo de serviço'  (Anuênio),  até  a  data da
publicação da referida norma no Diário Oficial
do Estado.”
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-  Nas condenações suportadas pela Fazenda
Pública,  em  se  tratando  de  matéria  não
tributária, os juros de mora correrão, a partir
da citação, com índices previstos no art. 1º-F
da  Lei  n.  9.494/97  (observando-se  as  suas
alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e
pela  Lei  n.  11.960,  de  30.6.2009).  No  que
pertine  à  correção  monetária,  a  contar  de
cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada
em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente,
com base nos “índices de remuneração básica
da  caderneta  de  poupança”,  até  o  dia
25.03.15,  marco  após  o  qual,  os  créditos
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços
ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao
tempo  do  efetivo  pagamento,  em  razão  da
decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425 e sua
respectiva modulação de efeitos. 

R E L A T Ó R I O.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba e de

recurso adesivo interposto por Antônio Leonildo de Souza, em face da

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca

da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança  c/  Pedido  de

Obrigação de Fazer ajuizada por  Antônio Leonildo de Souza contra o

Estado da Paraíba.

Do histórico processual, verifica-se que o autor ajuizou a presente

demanda alegando que vem recebendo, de forma equivocada, o adicional

por tempo de serviço previsto no art. 12, da Lei estadual nº. 5.701/93,
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que  dispõe  sobre  a  remuneração  dos  integrantes  da  Polícia  Militar  do

Estado da Paraíba, tendo em vista o congelamento dos valores em março

de 2003 com a publicação da Lei complementar estadual nº. 50/03.

Defendeu  que  tal  congelamento  não  se  aplicaria  aos  militares

estaduais,  em  virtude  destes  serem  regidos  por  normas  específicas,

passando vigorar somente a partir de janeiro de 2012.

Pugnou, ao final, pela condenação do ente estatal no pagamento das

diferenças  remuneratórias  correspondentes  ao  respectivo  adicional  não

pagos no período dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da

presente  ação  até  as  que  se  vencerem  em  seu  curso,  devidamente

corrigidas, além dos honorários advocatícios.

Na sentença, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o

pedido exordial,  determinando o descongelamento do valor nominal dos

anuênios até a entrada em vigor da Lei  Estadual nº 9.703/2012,  bem

como impôs que fossem pagas as diferenças resultantes do pagamento a

menor, referente ao período não prescrito, com correção monetária e juros

aplicados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  dos  honorários

advocatícios,  fixados  em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  montante

apurado.

Insatisfeito,  em  suas  razões  recursais  (fls.  58/66),  a  edilidade

apelante suscitou, preliminarmente, a prejudicial de prescrição. No mérito,

pugnou pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que os adicionais

devem ser pagos na forma estabelecida no art. 161 da Lei Complementar
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nº.  39/85,  e  que,  na  verdade,  postula  a  incidência  cumulativa  dos

quinquênios em “efeito cascata”, não havendo cômputo de quinquênio na

base de cálculo do subsequente.

O autor, por sua vez, aviou recurso adesivo (fls. 96/99), pugnando

pela reforma da sentença para que sejam aplicados os juros moratórios no

percentual de 0,5% (meio por cento), a partir da MP nº. 2.180-35/2001

até o advento da Lei nº. 11.960/2009, os quais deverão corresponder aos

juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária com

base no IPCA.

Contrarrazões ofertadas pelo autor (fls. 74/83). O Estado da Paraíba

não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de fl. 94.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 95/99), opinando pela

rejeição da prejudicial  de prescrição arguida pelo Estado da Paraíba,  e

pelo  prosseguimento  dos  recursos,  sem  manifestação  de  mérito,

porquanto ausente interesse que recomende a sua intervenção. 

É o relatório.

D E C I D O. 

Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo Civil adotou a

teoria  do  isolamento  dos  atos  processuais,  ao  prever  que  a  norma

processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos

em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do
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art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do  Código  de

Processo Civil de 1973, submetem-se às suas regras.

Da Prejudicial de mérito

Da prescrição do fundo de direito

Alega o apelante que, na data da propositura da presente ação, já

havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tendo como

marco inicial a vigência da Lei nº. 50/03, incidindo, assim, a prescrição do

fundo de direito.

Entretanto, não merece prosperar referida alegação, tendo em vista

que trata-se de verba paga mês a mês correspondente aos vencimentos

do apelado, sendo a mesma de trato sucessivo, não há que se falar de

prescrição de fundo do direito, apenas ocorrendo a prescrição de parcelas

que se vencerem nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como

bem delimitado na sentença.  

Nesse  passo,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  sumulou  tal

entendimento, senão, veja-se:

Súmula  85.  Nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure
como devedora, quando não tiver sido negado
o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge apenas  as  prestações  vencidas  antes
do quinquênio anterior à propositura da ação. 

A propósito, confira-se os seguintes arestos:
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE
REMUNERAÇÃO.  PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. MÉRITO.
POLICIAL  MILITAR.  REGIME  JURÍDICO
DIFERENCIADO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO
CIVIL.  GRATIFICAÇÃO  DE  ÚLTIMO
POSTO.  PREVISÃO  NO  ART.  34  DA  LEI
5.701/93.  CONGELAMENTO  COM  BASE
NO ART.  2º DA LEI  COMPLEMENTAR Nº
50/03.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
EXPRESSA. REGRA NÃO ESTENDIDA AOS
MILITARES.  EDIÇÃO  DA  MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 185/2012. CONVERSÃO
NA  LEI  ESTADUAL  Nº  9.703/2012.
LACUNA  SUPRIDA.  POSSIBILIDADE  DE
CONGELAMENTO  A  PARTIR  DA
PUBLICAÇÃO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA.
ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO  NO
ÂMBITO  DESTE  SODALÍCIO.  INCIDENTE
DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  JUROS  MORATÓRIOS
E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM
CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES.
DESPROVIMENTO. -  Sendo  a  matéria
aventada  nos  autos  de  trato  sucessivo,
segundo  o  qual,  o  dano  se  renova  a  cada
mês,  afasta-se  a  aplicação  do  instituto  da
prescrição sobre o fundo de direito do autor. -
(…)  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00052354320158152001,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS
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GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  24-10-
2017) 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
INOCORRÊNCIA.  SÚMULA  85  DO  STJ.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
REJEIÇÃO  DA  PREJUDICIAL.  MÉRITO.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO  (ANUÊNIOS).
POLÍCIA  MILITAR.  CONGELAMENTO.
POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE A PARTIR
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 185/2012,
CONVERTIDA  NA  LEI  Nº.  9.703/2012.
ENTENDIMENTO  DO  TJPB  EM
JULGAMENTO  DE  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA Nº 51 DO TJPB. APLICAÇÃO DO
ART.  932,  IV,  "A"  DO  CPC/2015.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA. - (…) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  01048155120128152001,  -
Não  possui  -,  Relator  DES.  MARCOS
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ,  j.  em 12-
12-2017) 

Desse modo, REJEITO A PREJUDICIAL de prescrição do fundo de

direito e passo a análise conjunta da remessa necessária e da apelação

cível, em razão do entrelaçamento do mérito recursal.

1) Da remessa necessária e da apelação
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A pretensão aduzida em juízo de primeiro grau é de atualização dos

valores percebidos a título de adicional por tempo de serviço (anuênios),

operado pela Lei  Complementar nº 50/2003, sobre a remuneração dos

militares do Estado da Paraíba. 

Segundo o autor ora apelado, os valores do referido adicional estão

sendo pagos, de forma ilegal, pelo seu valor nominal e absoluto desde a

data da referida lei. 

Ao compulsar atentamente o caderno processual, conclui-se que não

merecem prosperar os argumentos da edilidade recorrente.

A  matéria  comporta  entendimento  no  sentido  de  que  o

congelamento não poderia ser aplicado a partir da Lei Complementar nº

50/2003,  mas  sim apenas depois  do advento da  Medida  Provisória  nº

185/2012,  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012.  Isto  porque  o  dispositivo

legal,  a  Lei  Complementar  em comento,  teve como objetivo  apenas  a

restrição aos adicionais e gratificações dos servidores públicos civis. 

Observa-se  que  a  Lei  Complementar  em  referência  (LC  50/03)

estabelece,  em seu art.  2º,  “caput”,  a  regra  de pagamento pelo  valor

absoluto  e  nominal  dos  adicionais  e  gratificações  percebidos  pelos

servidores  públicos  estaduais  da  Administração  Direta  e  Indireta,  de

acordo com o que fora pago no mês de março de 2003. Vejamos: 

Art.  2º.  É  mantido  o  valor  absoluto  dos
adicionais  e  gratificações  percebidos  pelos
servidores públicos da Administração direta e
indireta do Poder Executivo no mês de março
de 2003. 
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Entretanto, no parágrafo único daquele mesmo dispositivo, há uma

ressalva em relação ao adicional  por tempo de serviço,  cuja forma de

pagamento seria aquela praticada no mês de março de 2003, como se vê,

“verbis”: 

Art. 2º. Omissis.

Parágrafo  único.  Excetua-se  do  disposto  no
“caput” o adicional por tempo de serviço, cuja
forma  de  pagamento  permanece  idêntica  à
praticada no mês de março de 2003. 

Portanto, realmente o adicional por tempo de serviço dos militares

não estaria “congelado”, na medida em que, no mês de março de 2003, a

forma de pagamento do referido adicional encontrava-se disciplinado no

art. 12 da Lei Estadual nº 5.701/1993. A referida norma previa que: 

Art. 12. O adicional por tempo de serviço é
devido à razão de um por cento por ano de
serviço  público,  inclusive  o  prestado  como
servidor civil, incidindo sobre o soldo do posto
ou  graduação,  a  partir  da  data  em  que  o
servidor militar estadual completar 02 (dois)
anos de efetivo serviço. 

Parágrafo único. O servidor militar estadual,
quer na ativa, quer na inatividade, fará jus ao
adicional de que trata este artigo a partir do
mês  em  que  completar  cada  anuênio,
computados até a data de sua passagem à
inatividade. 

Não obstante, o período em que os anuênios permaneceram sendo
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pagos na forma prevista na Lei 5.701/1993 foi bastante curto. Logo no

mês de dezembro de 2003, com o advento da Lei Complementar Estadual

nº 58/2003 (Estatuto dos servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba),

o adicional por tempo de serviço foi definitivamente abolido, sendo pago

apenas aos servidores que já tinham adquirido o direito à sua percepção,

ou seja, os anuênios só permaneceram sendo pagos aos servidores que

incorporaram ao seu patrimônio jurídico o referido adicional na época da

entrada  em  vigor  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  da

Paraíba. 

O  §  2º  do  art.  191,  ainda  da  Lei  Complementar  Estadual  nº

58/2003, situado no título IX, relativo às Disposições Transitórias e Finais,

estabeleceu  o  pagamento  pelos  valores  nominais  dos  acréscimos

incorporados aos vencimentos dos servidores antes da vigência do novo

Estatuto: 

Art. 191. Omissis 

§2º.  Os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento dos servidores antes da vigência
desta Lei continuarão a ser pagos pelos seus
valores  nominais  a  título  de  vantagem
pessoal, sendo reajustados de acordo com o
art. 37, X, da Constituição Federal. 

Sendo assim, não resta dúvida de que o parágrafo único do art. 2º

da LC nº 50/2003 foi tacitamente revogado pelo §2º do art. 191 da LC nº

58/2003,  uma vez  que a  disposição  da  norma posterior  é  contrária  à

prevista na lei anterior. Utiliza-se, portanto, o critério temporal no caso de

conflito aparente de normas, com prevalência da lei posterior, “in casu”, a

LC nº 58/2003. 
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Além disso, vale salientar o que estabelece o art. 2º, §1º, da Lei de

Introdução às normas do Direito Brasileiro (DL nº 4.657/1942): 

Art.  2º  Não  se  destinando  à  vigência
temporária,  a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue. 

§1º A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente  o  declare,  quando  seja  com
ela  incompatível  ou  quando  regule
inteiramente a matéria  de que tratava a lei
anterior. 

Considerando-se tacitamente revogado o parágrafo único do art. 2º

da LC nº 50/2003, analisaremos a aplicação dos dispositivos restantes da

referida Lei Complementar aos militares. 

Destaque-se que a Lei  Complementar  nº 50/2003,  por  tratar  do

regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, não se

sobrepôs ao regime jurídico dos  militares,  que é específico,  ainda que

apenas  no  tocante  ao  critério  remuneratório.  Assim,  o  regramento  ali

constante apenas atinge os servidores públicos da Administração Direta e

Indireta do Poder Executivo, haja vista a ausência de expressa referência

aos servidores militares. 

Nessa linha de raciocínio, analisando caso semelhante, em que se

discutia a aplicabilidade da legislação dos servidores civis aos militares, o

Colendo Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou o entendimento  de que  o

regramento dos servidores civis  não é em tudo aplicável aos militares,

estendendo-se a estes apenas aquilo que a legislação própria determinar
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de forma específica. Eis a ementa do julgado:

DIREITO  CONSTITUCINOAL  E
ADMINISTRATIVO  -  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA – MILITAR DO ESTADO DO
AMAZONAS  -  INCAPACIDADE  TOTAL  E
PERMANENTE  PARA  QUALQUER
TRABALHO  -  REFORMA  NA  MESMA
GRADUAÇÃO  QUE  OCUPAVA,  COM
DIREITO  AO  SOLDO  DO  GRAU
HIERÁRQUICO  IMEDIATO  -
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 98, 'C',
DA  LEI  Nº  1.154/75  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS  -  RECURSO  ORDINÁRIO
PROVIDO.1.  Tanto  a  Constituição  Federal
quanto a Constituição do Estado do Amazonas
remetem  à  lei  ordinária  a  disciplina  da
inatividade dos servidores militares estaduais.
2. O regramento dos servidores públicos civis,
federal  ou  estadual,  apenas  se  aplica  aos
militares  naquilo  em  que  a  extensão  for
expressa.  Da constitucionalidade do art.  98,
'c',  da  Lei  nº  1.154/75  do  Estado  do
Amazonas decorre o direito líquido e certo do
militar  à  remuneração,  na  inatividade,  com
base  no  soldo  do  cargo  imediatamente
superior  ao  que ocupava.  Recurso  Ordinário
provido.  (RMS  31.797/AM,  Rel.  Ministro
MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
12/11/2013, DJe 20/11/2013) 

Esse também é o entendimento da doutrina, nos dizeres de Maria

Sylvia  Zanella  Di  Pietro:  “(...)  Até  a  Emenda Constitucional  nº  18/98,

eram  considerados  servidores  públicos,  conforme  artigo  42  da

Constituição,  inserido  em  seção  denominada  'servidores  públicos

militares'. A partir dessa Emenda, ficaram excluídos da categoria, só lhes

sendo  aplicáveis  as  normas  referentes  aos  servidores  públicos  quando
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houver previsão expressa nesse sentido(...)”. (In, Direito Administrativo,

19ª ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 505). 

Nessa esteira, diante da ausência de previsão expressa no art. 2º,

da LC nº 50/2003 em relação aos militares, indevido o congelamento do

adicional  por  tempo de serviço  em relação a  tal  categoria,  vez  que a

referida norma limitou-se aos servidores públicos civis. 

Dita situação, entretanto, foi modificada com a edição da Medida

Provisória  nº  185/2012,  publicada  em  26/01/2012  e,  posteriormente,

convertida  na Lei  nº 9.703/2012,  que estendeu a aplicabilidade da lei

complementar em questão aos policiais militares, havendo a partir daí o

congelamento dos anuênios por eles percebido. 

Confira-se o teor do art. 2º, §2º, da referida lei: 

Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do
adicional estabelecida pelo parágrafo único do
art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica
preservada  para  os  servidores  civis  e
militares.”  (§2º,  do  art.  2º,  da  Lei  nº
9.703/2012). 

Por fim, insta relembrar que o Tribunal de Justiça da Paraíba, em

julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, pronunciou-

se no seguinte sentido: 

“o adicional por tempo de serviço devido aos
militares  do  Estado  da  paraíba  só  poderia
sofrer  os  efeitos  do  congelamento,  após  a
publicação  da  medida  Provisória  nº
185/2012,  que  ocorreu  em  25/01/2012,
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posteriormente  convertida  na  Lei
nº9.703/2012.” 

“… o Estado da Paraíba ainda possui o dever
de  pagar,  aos  Militares,  os  valores,  não
atingidos  pela  prescrição  quinquenal,  que
adimpliu a menor, ao título de 'Adicional por
tempo de serviço'  (Anuênio),  até a data da
publicação da referida norma no Diário Oficial
do  Estado.”  (TJPB,  Incidente  de
Uniformização de Jurisprudência nº 2000728-
62.2013.815.0000, Rel. Desembargador José
Aurélio da Cruz).” 

Portanto, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, que

julgou parcialmente procedente o pedido, obrigando o Estado a promover

o pagamento da diferença de vencimentos no período acima delimitado,

ressalvando a prescrição quinquenal. 

2) Do recurso adesivo 

Com relação ao apelo adesivo, o recorrente pugnou pela reforma da

sentença para que sejam aplicados os juros moratórios no percentual de

0,5% (meio por cento), a partir da MP nº. 2.180-35/2001 até o advento

da  Lei  nº.  11.960/2009,  os  quais  deverão  corresponder  aos  juros

aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária com base no

IPCA.

Compulsando-se  os  autos,  infere-se  que  o  magistrado  a  quo

condenou o Estado da Paraíba ao pagamento das diferenças resultantes

do pagamento a menor, referente ao período não prescrito, com correção

monetária e juros aplicados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
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É cediço que os índices de juros de mora e de correção monetária

que devem ser aplicados quando houver a condenação judicial da Fazenda

Pública estão previstos na Lei nº. 11.960/2009, conferindo nova redação

ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, in verbis:

“Art.  1º-F.  Nas  condenações  impostas  à
Fazenda Pública,  independentemente  de sua
natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração  do  capital  e  compensação  de
mora, haverá a incidência uma única vez, até
o efetivo pagamento,  dos índices oficiais  de
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança.”

Por  sua vez,  o art.  12,  II,  “a”,  da Lei  8.177/91 e  o  art.  7º,  da

8.660/93, fixam a TR (taxa referencial), para fins de correção monetária,

e o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, quanto aos

juros de mora das cadernetas de poupança, como índices aplicáveis para

as condenações da Fazenda Pública. Veja-se:

“Lei nº. 8.177/91

Art.  12. Em cada período de rendimento, os
depósitos de poupança serão remunerados:

(…)

II  –  como remuneração  adicional,  por  juros
de:

a)  0,5% (cinco décimos por  cento)  ao mês,
enquanto  a  meta  da  taxa  Selic  ao  ano,
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definida  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  for
superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos
por cento); ou”  

“Lei nº. 8.660/93

Art. 7º. Os depósitos de poupança têm como
remuneração básica a Taxa Referencial  – TR
relativa à respectiva data de aniversário.

A  aplicação  do  índices  oficiais  de  remuneração  da  caderneta  de

poupança para fins de juros de mora e de correção monetária recebeu

status constitucional  com  a  Emenda  Constitucional  nº.  62,  de  09  de

dezembro de 2009, in verbis: 

“Art.  100.  Os  pagamentos  devidos  pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e  Municipais,  em  virtude  de  sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e
à  conta  dos  créditos  respectivos,  proibida  a
designação  de  casos  ou  de  pessoas  nas
dotações  orçamentárias  e  nos  créditos
adicionais abertos para este fim.

(…)

§12. A partir  da promulgação desta Emenda
Constitucional,  a  atualização  de  valores  de
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo
pagamento,  independentemente  de  sua
natureza,  será  feita  pelo  índice  oficial  de
remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança,  e,  para  fins  de  compensação  da
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mora,  incidirão  juros  simples  no  mesmo
percentual  de  juros  incidentes  sobre  a
caderneta  de  poupança,  ficando  excluída  a
incidência de juros compensatórios. 

Entretanto, tal norma teve sua constitucionalidade questionada nas

ADI’s nº. 4357 e 4425, vindo o  STF declarar a inconstitucionalidade do

§12, art. 100 da CF (declaração de inconstitucionalidade com redução do

texto) dos trechos “independentemente de sua natureza” e “índice oficial

de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança”,  remanescendo  o

restante. 

Como  consequência  das  parciais  declarações  de

inconstitucionalidade  do  §12  do  art.  100  da  CF,  foi  reconhecida  a

inconstitucionalidade também do art. 5º da lei 11.960/09, que conferiu

nova  redação  ao  art.  1º-F  da  lei  9.494/97,  eis  que  a  norma

infraconstitucional  previa  a  atualização monetária  vinculada aos índices

oficiais de renumeração da poupança. 

Contudo, o STF não conferiu a modulação de seus efeitos, vindo a

fazê-la somente em 25/03/2015, quando foi dada eficácia prospectiva a

decisão. Desse modo, a inaplicabilidade dos dispositivos citados se deu,

apenas, daquela data para frente.

Diante desse contexto, resta evidenciada a manutenção da 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

da conclusão do julgamento da Questão de Ordem nas  ADI's  4.357 e

4.425),  marco  após  o  qual  os  créditos  em  precatórios  deverão  ser
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corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

É imperioso reconhecer que o Supremo Tribunal Federal está prestes

a  pacificar  a  matéria  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº.

870.947/SE, em que se discute a validade da aplicação dos índices oficiais

de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  para  a  correção

monetária  e  a  fixação  de  juros  moratórios  incidentes  sobre  as

condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim,  é  necessária  a  retificação  da  sentença  neste  aspecto,  no

sentido de aplicar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de

poupança  (TR),  conforme  a  Emenda  Constitucional  nº  62/2009,  até

25.03.2015,  data  após  a  qual  os  créditos  em precatórios  deverão  ser

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nesse sentido, os Tribunais Superiores tem decidido, veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRECATÓRIO  PARCELADO
SEGUNDO  O  ART.  78  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.  ADCT.  PARCELAS  NÃO
PAGAS  NO  VENCIMENTO.  ÍNDICE  DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA  APLICADO  AO
SALDO  DEVEDOR.  ART.  1º-F  DA  LEI  N.
9.494/1997  (REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI
N.  11.960/2009).  TESE  DIVERSA  DOS
TEMAS 905/STJ E  810/STF.  APLICAÇÃO
DE  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS
4.357/DF E 4.425/DF.  1.  Controvérsia  na
qual  se  discute  qual  o  índice  de  correção
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monetária deve ser aplicado na apuração de
saldo devedor oriundo de precatório parcelado
com  amparo  no  art.  78  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias. ADCT
e não pago no vencimento.  2.  Caso que se
enquadra  na  hipótese  examinada  pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs  4.357/DF  e  4.425/DF,  nas  quais  se
definiu o índice de correção monetária e de
juros  de  mora  a  precatórios  expedidos  ou
pagos  até  25.03.2016.  Tese  diversa  dos
Temas  905/STJ  e  810/STF,  referentes  à
aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.
Redação  da  Lei  n.  11.960/2009.,  às
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública
(precatório  ainda  não  expedido),  razão  pela
qual  não  se  justifica  o  sobrestamento  ou
devolução do feito  à origem. 3.  O Supremo
Tribunal  Federal,  nos  precedentes
mencionados,  ao  modular  os  efeitos  da
decisão  de  inconstitucionalidade,  reconheceu
a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25.03.2016 e determinou a aplicação: a)
da  TR  aos  precatórios  expedidos  ou  pagos
entre 09.06.2009 (vigência do art. 1º-F da Lei
n.  9.494/1997,  com  redação  da  Lei  n.
11.960/2009)  até  2013;  b)  o  IPCA-E  aos
precatórios expedidos em 2014 e 2015 (Leis
Orçamentárias  ns.  12.919/2013  e
13.080/2015); e c) aos precatórios expedidos
a partir de 25.03.2015, a taxa SELIC para os
débitos  tributários  (mesmo  critério  adotado
para atualização dos créditos tributários) e o
IPCA-E  para  os  demais  débitos  da  Fazenda
Pública  (natureza  previdenciária  e
administrativa). 4. Hipótese em que o crédito
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origina-se de precatório parcelado e vencido
em 31  de  dezembro  de  2001,  2002,  2003,
2004, 2005 e 2007, tendo sido atualizado o
saldo  devedor  em  31.03.2013  mediante
substituição da TR pelo IPC/INPC e aplicação
da  Lei  n.  11.960/2009  a  partir  de  sua
vigência,  estando,  pois,  o  acórdão  recorrido
em  conformidade  com  a  orientação  do
Supremo Tribunal  Federal  e  desta  Corte.  5.
Recurso improvido. (STJ; RMS 48.287; Proc.
2015/0105569-8;  SP;  Primeira  Turma;  Relª
Minª Regina Helena Costa; DJE 03/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ÍNDICE  DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA  EM  CONDENAÇÃO  IMPOSTA  À
FAZENDA PÚBLICA.  ART.  100,  §  12,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1º-F DA
LEI Nº 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 11.960/2009. DECLARAÇÃO
PARCIAL  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
NAS  ADIS  4.357  E  4.425.  MEDIDA
CAUTELAR  DEFERIDA  NOS  AUTOS  DAS
AÇÕES,  REFERENDADA PELO  PLENÁRIO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
APLICAÇÃO  DE  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADO PELO
ART.  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/1997,  SEM
CONSIDERAR  A  SUSPENSÃO  DA
EFICÁCIA  DO  JULGAMENTO  DE  MÉRITO
DAS  REFERIDAS  AÇÕES  DIRETAS.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Não  obstante  a
declaração  de  inconstitucionalidade  das
expressões  “índice  oficial  de  remuneração
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básica  da  caderneta  de  poupança”  e
“independentemente  de  sua  natureza”,
contidas no § 12 do  art. 100 da CF/88 e no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o relator para o
acórdão  das  ADIs  4.357  e  4.425  deferiu
medida  cautelar,  determinando  a  “  (...)
continuidade aos pagamentos de precatórios,
na forma como já vinham realizando”, medida
ratificada pelo Plenário da Corte, a significar
que,  enquanto  não  modificada  a  decisão
ratificatória, continua em vigor o sistema de
pagamentos  de precatórios  “na  forma como
vinham sendo realizados”, não tendo eficácia,
enquanto  não  ultimado  o  julgamento  da
proposta de modulação, as decisões de mérito
tomadas  pelo  STF  nas  Ações  Diretas  de
Inconstitucionalidade  4.357  e  4.425.  2.  O
Plenário,  no  julgamento  das  ADIs  4.357  e
4.425,  limitou-se  a  declarar  a
inconstitucionalidade  dos  juros  de  mora
fixados pelo art.  1º-F da Lei  nº 9.494/1997
em  relação  jurídico-tributária.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.(STF;
RE 788132; Segunda Turma; Rel. Min. Teori
Zavascki; Julg. 10/03/2015; DJE 25/03/2015;
Pág. 56)  

É o entendimento também desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE  COBRANÇA.
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM
FACE  DA  FAZENDA.  INCIDÊNCIA  DA
NORMA  DO  ART.  1º-F  DA  LEI  Nº
9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO
ART.  5º  DA  LEI  Nº  11.960/2009.
OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
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EFEITOS DAS ADI’s 4.357 e 4.425. APELO
PARCIALMENTE  PROVIDO. -  A  Suprema
Corte decidiu,  em modulação dos efeitos da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  "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  (i)  os  créditos  em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial
(IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão  observar  os mesmos critérios  pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários"  (Questão  de  Ordem  nas
ADI&#39;s 4.357 e 4.425). - Em condenações
em face da Fazenda Pública, deve-se observar
a  incidência  de  juros  de  mora  da  seguinte
forma:  a)  percentual  de  1%  ao  mês,  nos
termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987,
no  período  anterior  a  24/08/2001,  data  de
publicação da Medida Provisória nº 2.180-35,
que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997;
b) percentual  de 0,5% ao mês,  a  partir  da
Medida  Provisória  nº  2.180-35/2001  até  o
advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova
redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de
poupança,  a  Lei  nº  11960/2009  até
25/03/2015; e d) percentual de 0,5% ao mês
a  partir  de  25/03/2015.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001205520118150231,  -  Não  possui  -,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO , j. em 12-01-2017)
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REMESSA  NECESSÁRIA  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  SERVIDOR  OCUPANTE  DE
CARGO COMISSIONADO - EXONERAÇÃO -
DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
E  À  INDENIZAÇÃO  PELAS  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS,  ACRESCIDA  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL,
INDEPENDENTEMENTE  DE  PROVA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  -
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF -
CONSECTÁRIOS  LEGAIS  -  ADIS  4357  e
4425 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - LEI
11.960/2009  -  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  REEXAME  NECESSÁRIO  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A  DO
CPC-73. - À luz da jurisprudência assente no
STF,  o  servidor  "ocupante  de  cargo
comissionado, após a sua exoneração, faz jus
ao  recebimento  em  pecúnia,  acrescido  do
terço constitucional, das férias não gozadas"1.
"Esse  mesmo  entendimento  deve  ser
estendido ao recebimento do décimo terceiro
salário,  pois  esse  direito  também  está
previsto no art. 39, § 3º, da Constituição da
República, aplicado aos servidores públicos".2
- Comprovados o vínculo funcional, ainda que
resultante  de  nomeação  para  cargo  em
comissão, e, por conseguinte, a prestação de
serviços,  devido  é  o  pagamento  das  verbas
salariais,  inclusive  férias  acrescidas  de  um
terço  e  décimo  terceiro  salário.  -  Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, em
se tratando de matéria não tributária, os juros
de  mora  correrão,  a  partir  da  citação,  com
índices  previstos  no  art.  1º-F  da  Lei  n.
9.494/97 (observando-se as  suas  alterações
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Processo nº. 0013277-18.2014.815.2001

pela  MP  2.180-35,  de  24.08.2001  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00048101520138150181,  -  Não  possui  -,
Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA  DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI  ,  j.
em 20-01-2017)

Ante o exposto, REJEITO A PREJUDICIAL de prescrição do fundo

de direito, e, no mérito, NEGO SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA

E À APELAÇÃO,  com fundamento  no  art.  557  do  CPC/1973,  e  DOU

PROVIMENTO  AO  RECURSO  ADESIVO,  para  reformar  a  sentença

apenas quanto aos juros de mora e correção monetária, no sentido de

aplicar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança

(TR),  conforme a  Emenda  Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,

data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

P.I.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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