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APELAÇÃO CÍVEL – DISCUSSÃO ACERCA DA DOS

CONSECTÁRIOS  LEGAIS  APLICÁVEIS  ÀS

CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA –

RELAÇÃO  JURÍDICA  NÃO  TRIBUTÁRIA  –

CONSTITUCIONALIDADE  E  INTERPRETAÇÃO  DO

ART.  1º  -  F DA LEI Nº 9.494/97 –  DECISÕES DOS

TRIBUNAIS  SUPERIORES  EM  CAUSAS

REPETITIVAS - TEMA 810 NO STF E TEMA 905 NO

STJ – APLICAÇÃO DO ART. 1.030 DO CPC – JUÍZO

DE  RETRATAÇÃO  EXERCIDO  PARA ADEQUAR  O

ACÓRDÃO AO QUE DETERMINOU O STF E O STJ

NA MATÉRIA.

Na  forma  do  art.  1.030  do  CPC,  verificada  a

divergência  entre  o  Acórdão  recorrido  e  o

entendimento do STF ou STJ firmado no julgamento

das demandas repetitivas, cabe ao julgador exercer o

juízo  de  retratação  quando  não  houver  razão  para

distinção  ou  modificação  do  entendimento  no  caso

concreto.    

“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)

Na espécie, aplica-se para os juros de mora o índice

de remuneração da caderneta de poupança e para a

correção  monetária  o  índice  IPCA-E,  conforme  a

interpretação dada ao art. 1º-F da Lei 9.494/97 pelos

Tribunais Superiores. 

                          

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas por  José Soares de

Souza Filho e Estado da Paraíba buscando a reforma da sentença (fls. 49/51),

prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da

Capital, que julgou parcialmente procedente  a Ação Ordinária  de Cobrança

ajuizada  pelo  primeiro  apelante  em  face  do  segundo,  para  condenar  o

promovido ao pagamento do salário retido referente ao mês de junho de 2014,

com observância da data da exoneração e acrescido de juros de mora de 0,5%

ao  mês  a  partir  da  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC,  a  contar  da

exoneração, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97. A partir da vigência da

Lei nº. 11.960/09, juros de mora e correção monetária calculados igualmente à

caderneta de poupança. 

O primeiro recorrente (fls. 53/58) alegou, em suma, que, apesar

de suas contratações serem reputadas inconstitucionais, nos termos do art. 37,

§ 2º, da CF/88, por violarem o inciso IX do referido dispositivo, é certo que o

STF estendeu a tais contratações os direitos sociais previstos no art.  7º  da

CF/88,  em  especial  o  direito  ao  depósito  fundiário  (FGTS).  Pugnou  pela

reforma da sentença a fim de dar total procedência aos pedidos autorais.

O segundo recorrente, Estado da Paraíba, fls. 59/65, requereu a

nulidade da sentença por entendê-la ultra petita (julgar procedente o pedido de

pagamento do salário de junho quando o requerido pelo autor foi o salário de

maio, ambos do ano de 2014)



Defendeu,  no  mérito,  que  a  contratação  nula  não  pode  gerar

efeitos trabalhistas e, no caso, todos os salários foram devidamente pagos.

Requereu, por fim, quanto aos consectários legais, que seja observado o que

decidiu o STF.

Regularmente  intimados,  ambos  apresentaram  contrarrazões,

refutando os termos dos recursos.

Às  fls.  93/97,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

provimento parcial da apelação do Estado da Paraíba e do autor, a fim de que

seja corrigido o mês referenciado na condenação e incluído o pagamento do

FGTS.

Às fls. 99/103, o Apelo do Estado da Paraíba foi desprovido e o

Apelo do autor foi parcialmente provido, condenando o Município promovido,

tão somente, ao pagamento do saldo de salário do mês de maio de 2014 e dos

depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no

período trabalhado e não prescrito.  Os consectários foram fixados do seguinte

modo: a) Juros de mora, 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);  b) 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”1 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.

Agravo Interno desprovido, fls. 126/128. 

O  Estado  da  Paraíba  atravessou  Recurso  Extraordinário,  fls.

131/145. 

Às fls. 153/153-verso, o Presidente deste E. Tribunal remeteu os

autos a esta relatoria a fim de que seja aplicado o art.  1.030 do CPC, por

entender verificada divergência entre o que restou decidido sobre os juros de

mora e correção monetária e o entendimento firmado pelo STF no tema 810 –

RE nº 870.947/SE. 

É o que basta relatar.

Decido.
1  Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



É o caso de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030 do

CPC, abaixo transcrito:

Art.  1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do

tribunal,  o  recorrido  será  intimado  para  apresentar

contrarrazões no prazo de 15 (quinze)  dias,  findo o qual  os

autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do

tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional

à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a

existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário

interposto contra acórdão que esteja em conformidade com

entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  exarado  no

regime de repercussão geral

b) a  recurso extraordinário  ou a  recurso  especial  interposto

contra  acórdão  que  esteja  em  conformidade  com

entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior

Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de

julgamento de recursos repetitivos

II  –  encaminhar  o  processo  ao  órgão  julgador  para

realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido

divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou

do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso,

nos  regimes  de  repercussão  geral  ou  de  recursos

repetitivos;                

          

III  –  sobrestar  o  recurso  que  versar  sobre  controvérsia  de

caráter  repetitivo  ainda  não  decidida  pelo  Supremo  Tribunal

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate

de matéria constitucional ou infraconstitucional;      

                   

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia

constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art.

1.036;                      

   



V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o

feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de

Justiça, desde que:                         

a)   o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de

repercussão  geral  ou  de  julgamento  de  recursos  repetitivos;

b)  o recurso tenha sido selecionado como representativo da

controvérsia; ou

c)  o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.     

                    

§   1º  Da  decisão  de  inadmissibilidade  proferida  com

fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos

termos do art. 1.042

§  2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III

caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Em  relação  aos  juros  moratórios  e  a  correção  monetária

aplicáveis aos débitos de natureza não tributária impostos à Fazenda Pública

Municipal  (caso destes  autos),  tanto  o  STF quanto  o  STJ já  delimitaram a

matéria, sob o rito das causas repetitivas. 

No  STF  (tema  810),  quanto  aos  juros  de  mora  e  correção

monetária  envolvendo  condenações  da  Fazenda  Pública  por  débitos  de

natureza não tributária, decidiu-se que a correção monetária prevista no art. 1º-

F da Lei  nº  9.494/97,  com as alterações dadas pela Lei  nº  11.960/2009,  é

inconstitucional,  porém,  quanto  aos  juros  de  mora,  o  art.  1º-F  da  Lei  nº

9.494/97 é constitucional. Veja-se:

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  REGIME  DE  ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA  E  JUROS  MORATÓRIOS  INCIDENTE  SOBRE

CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F

DA LEI  Nº  9.494/97  COM  A REDAÇÃO  DADA PELA LEI  Nº

11.960/09.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO  DO

ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO

DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º,

XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.

INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO

DA CADERNETA DE  POUPANÇA COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR

DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À

FAZENDA  PÚBLICA,  QUANDO  ORIUNDAS  DE  RELAÇÕES

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E



VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE  DEVEDOR  PÚBLICO  E

DEVEDOR  PRIVADO  (CRFB,  ART.  5º,  CAPUT).  RECURSO

EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no

seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,

com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que

disciplina  os  juros  moratórios  aplicáveis  a  condenações  da

Fazenda  Pública,  é  inconstitucional  ao  incidir  sobre  débitos

oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os

mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera

seu  crédito;  nas  hipóteses  de  relação  jurídica  diversa  da

tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,

permanecendo  hígido,  nesta  extensão,  o  disposto  legal

supramencionado. 

2.  O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII)

repugna  o  disposto  no art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com a

redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização

monetária  das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública

segundo  a  remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança

não se qualifica como medida adequada a capturar a variação

de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a

que  se  destina.  3.  A  correção  monetária  tem  como  escopo

preservar  o  poder  aquisitivo  da  moeda  diante  da  sua

desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda

fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida

em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação,

por representar o aumento persistente e generalizado do nível de

preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e

nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC

2010,  p.  94;  DORNBUSH,  R.;  FISCHER,  S.  e  STARTZ,  R.

Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill  do Brasil,  2009, p. 10;

BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006,

p.  29).  4.  A correção monetária  e a  inflação,  posto  fenômenos

econômicos  conexos,  exigem,  por  imperativo  de  adequação

lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam

capazes de capturar a segunda,  razão pela qual  os índices de

correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de

preços.  5.  Recurso  extraordinário  parcialmente  provido.(RE

870947,  tema 810,  Relator(a):   Min.  LUIZ FUX, Tribunal Pleno,

julgado  em  20/09/2017,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-262

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)



No STJ,  foi  reforçada a decisão acima e esmiuçado quais os

índices aplicáveis em casa assunto. Para o caso destes autos, importa saber

que,  nas  condenações  referentes  a  servidores  públicos,  os  encargos  são

aplicados do seguinte modo:

CONDENAÇÕES RELACIONADAS COM VERBAS DE SERVIDORES E EMPREGADOS

PÚBLICOS

PERÍODOS ENCARGOS

Até julho/2001

Juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples).

Correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos

da JF.

De agosto/2001

a junho/2009

Juros de mora: 0,5% ao mês.

Correção monetária: IPCA-E.

A  partir  de

julho/2009

Juros  de  mora:  índice  de  remuneração  da  caderneta  de

poupança.

Correção monetária: IPCA-E

Confira-se a ementa do julgado:

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  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



compesação 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.

(REsp  1495146/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL

MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  22/02/2018,  DJe

02/03/2018)

Na espécie, a condenação é relativa ao saldo de salário do mês

de  maio  de  2014  e  dos  depósitos  do  FGTS  correspondentes  ao  período

trabalhado e não prescrito (2011 a 2014). Assim, aplica-se para os juros de

mora o índice de remuneração da caderneta de poupança e para a correção

monetária o índice IPCA-E, consoante acima explicitado, levando em conta a

data  do  vencimento,  bem  como  a  interpretação  dada  ao  art.  1º-F  da  Lei

9.494/97 pelos Tribunais Superiores.

Pelo exposto,  exercendo o juízo de retratação facultado pelo

art.  1.030,  II,  do  CPC,  tão  somente  quanto  aos  consectários  legais,

determino que se apliquem os juros de mora calculados pelo índice de

remuneração  da  caderneta  de  poupança  e  a  correção  monetária  pelo

índice IPCA-E, levando em conta a data em que o pagamento era devido. 

Intimem-se as partes a respeito desta decisão.

Em seguida, faça-se nova conclusão à Presidência do TJ/PB para

providências  cabíveis  quanto  ao  trâmite  regular  do  recurso  extraordinário

encartado nos autos. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

    Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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