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CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Remessa
necessária e apelação civil. Ação de Indenização. Contrato de
seguro  de  vida  coletivo.  Preliminar.  Ilegitimidade  passiva  ad
causam.  Rejeitada.  Prejudicial.  Prescrição  ânua.  Não
acolhimento. Mérito. Valor da indenização securitária. Quantum
inferior  ao  previsto  na  Lei  Estadual  n.  5.970/94.  Afronta  ao
princípio  da  legalidade.  Dano  patrimonial  configurado.
Responsabilidade do Estado. Manutenção da sentença. Juros
e  correção  monetária.  Incidência  do  percentual  estabelecido
para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até
25/03/2015,  e  do  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  de
25/03/2015.  Modulação dos efeitos  das ADIs  4.357 e 4.425.
Provimento parcial da remessa necessária e desprovimento da
apelação.

- O Estado da Paraíba possui legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, que tem por finalidade o recebimento de
diferença do valor da indenização securitária, conforme dispõe
o art. 3º da Lei n. 5.970/94, e o §1º do art. 1º do Decreto n.
17.08694, e em obediência ao princípio da legalidade.

- A teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as ações contra a
fazenda  pública  prescrevem  no  prazo  de  05  (cinco)  anos,
contados da data do evento danoso.

-  A  legislação  estadual  não  obrigou  o  poder  executivo  a
proceder com contratação do seguro de vida coletivo, todavia,
uma vez realizado a pacto, o valor da indenização a ser paga,
em caso de morte ou invalidez permanente do servidor, deverá
corresponder  a  20  (vinte)  vezes  o  valor  da  retribuição  do
seguro no mês do evento.



-  Considerando a  conduta  do  Estado  da  Paraíba ocasionou
dano  de  ordem  patrimonial  aos  apelados,  visto  que  não
receberam  a  indenização  securitária  no  valor  que  lhes  era
assegurada pela Lei  Estadual  n.  5.970/94 e pelo Decreto n.
17.08694, resta patente o dever de realizar o pagamento da
diferença  entre  a  importância  paga  pela  seguradora  –  R$
5.000,00 (cinco mil reais) -, e o valor de 20 (vinte) vezes o valor
da retribuição do segurado no mês do seu falecimento.

- Quanto à incidência de juros e correção monetária, o caso em
apreço  se  enquadra  no  art.  1º-F da  Lei  nº  9.494/97 –  com
redação  conferida  pela  Lei  nº  11.960/2009  -,  devendo  ser
observados os índices oficiais da remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, bem como o percentual de
0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

-  Desprovimento  do  apelo  e  provimento  parcial  da  remessa
necessária.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos  em  que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  as preliminares suscitadas,
desprover  a  apelação  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba,  e  dar  provimento  parcial  à
remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba às fs.
110/119, em face da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Capital (fs. 97/100), que julgou procedente a ação de indenização ajuizada por Maria das
Neves de Queiroz Campos, Adriana de Queiroz Campos, Clécia de Queiroz Campos,
Elisângela  de  Queiroz  Campos,  José  Heronides  Campos  Júnior  e  Sandra  Maria
Campos do Nascimento,  para  condenar  o  Estado da  Paraíba  ao pagamento  de 20
(vinte) vezes o valor da remuneração que faria  jus  o servidor, deduzido os R$ 5.000,00
(cinco mil reais) já recebidos, totalizando o importe de R$ 55.090,02 (cinquenta e cinco
mil, noventa reais e dois centavos), atualizados uma única vez, pelos índices aplicados à
caderneta  de  poupança,  até  o  efetivo  pagamento,  condenando,  ainda,  o  ora
recorrente/promovido  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na  petição  inicial  às  fs.  02/06,  alegam  os  autores/apelados,  em
síntese, que, no ano de 2005, o Estado da Paraíba firmou contrato de seguro de vida em
grupo  com a  empresa  MAPFRE Vera  Cruz  Vida  e  Previdência  S.A.,  em favor  dos
servidores públicos estaduais.

Asseveram que, o contrato de seguro de vida previu o pagamento do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos herdeiros, em caso de falecimento do servidor
público.



Sustentam que a avença foi celebrada sem observar a Lei Estadual
Nº 5.790/94, autorizadora da contratação, que estabeleceu que, no caso de morte ou
invalidez permanente total do servidor, seria devido o pagamento de 20 (vinte) vezes o
montante da última remuneração daquele, incluídas as vantagens pecuniárias de caráter
permanente.

Aduzem  que,  na  condição  de  herdeiros  de  José  Heronides
Campos,  policial  militar  (servidor  público  estadual),  deveriam perceber  a  indenização
securitária de 20 (vinte) vezes o valor da última remuneração do de cujus, tendo o Estado
da Paraíba, ora apelante, adimplindo, apenas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requerem, ao final, a procedência da ação, para condenar o Estado
da Paraíba ao pagamento da importância de R$ 55.090,02 (cinquenta e cinco mil, noventa
reais  e  dois  centavos),  a  título  de  indenização  por  danos  materiais,  com as  devidas
atualizações.

Juntaram documentos às fs. 07/42.

Citado (f. 45v.), o promovido/recorrente apresentou contestação às
fs. 46/64, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, alegando
que  inexiste  dever  de  indenizar,  sob o  argumento  de que  a  Lei  Nº  5.971/94  apenas
autorizou o Poder Executivo a contratar seguro de vida em grupo para os servidores, não
possuindo caráter  obrigatório  a  contratação.  Destaca,  ainda,  a  impossibilidade de ser
paga indenização sem o necessário adimplemento do prêmio do contrato de seguro.

Pugna, por fim, pelo acolhimento da preliminar suscitada, e, uma vez
ultrapassada a prefacial, pela improcedência do pedido exordial. 

Impugnação à contestação às fs. 66/70.

Sentença rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado
da  Paraíba,  e,  no  mérito,  julgando  procedente  o  pedido  inicial,  para  “condenar  o
promovido ao pagamento de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração que faria jus o
servidor,  deduzidos  os  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  já  recebidos,  totalizando  R$
55.090,02  (cinquenta  e  cinco  mil,  noventa  reais  e  dois  centavos),  devendo  incidir
atualização monetária uma vez até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais aplicados à
caderneta de poupança”, bem como “ ao pagamento de honorários advocatícios no valor
de 20% sobre o valor da condenação” (fs. 97/100).

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs apelação às fs. 110/114.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do
Estado da Paraíba, haja vista que não se está diante de ausência de cobertura de sinistro,
e, tampouco, há alegação concreta que atribua ao estipulante a prática de qualquer ato
configurador de mau cumprimento do mandato, como também a prejudicial da prescrição,
uma vez que a pretensão autoral de receber valores referentes a seguros possui prazo
prescricional de um ano, contado da celebração do contrato de seguro.

No mérito, ressalta que inexiste responsabilidade do ora recorrente
de  assumir  obrigações  advindas  do contrato  de  seguro  de vida  em grupo,  sendo  tal
responsabilidade da seguradora.



Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para acolher
a preliminar levantada, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, e, restando
superada  a  prefacial,  o  reconhecimento  da  prescrição,  extinguindo-se  a  ação  com
resolução  do  mérito.  E,  não  sendo  acolhida  a  preliminar  ou  a  prejudicial,  requer  o
provimento do recurso, com a reforma da sentença e a inversão do ônus de sucumbência.

A  parte  apelada  apresentou  contrarrazões  às  fs.  121/124,
requerendo o desprovimento do recurso, para manter a sentença apelada, nos termos em
que foi lançada nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e
da prejudicial aventadas, requerendo o prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito,  por  entender  estar  ausente  interesse  público  e  relevância  social  que  torne
necessária a manifestação ministerial (fs. 130/137).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que se aplica, in casu, o Código de
Processo Civil  de 1973, em atenção ao direito intertemporal disposto no art.  1.046 do
Código  de  Processo  Civil  2015,  e  aos  Enunciados  do  Fórum  Permanente  de
Processualistas  Civis,  uma vez que a  sentença proferida  nos autos  foi  publicada em
09/10/2014 (f. 109), ou seja, antes da vigência do Novo Código de Processo Civil.

Destarte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação.

- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

O recorrente levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o
argumento de que é mero estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, entretanto,
não lhe assiste razão.

Muito bem. O Estado da Paraíba possui responsabilidade quanto ao
pagamento do valor perseguido pelos autores, ora recorridos, na petição de ingresso, em
razão do que dispõe o art. 3º da Lei nº 5.970/94, in verbis:

“Art. 3º. O prêmio do seguro será pago integralmente pelo Estado, na
condição de estipulante, não podendo exceder a um por cento (1%)
da retribuição mensal do segurado, conformar constar na folha de
pagamento de pessoal do Estado, observado o disposto no inciso II
do art. 4º.”

Ademais,  o  Decreto  nº  17.086/94,  regulamentador  da  norma
supracitada, estabeleceu no §1º do art. 1º, que “o seguro será pago integralmente pelo
Estado,  na  condição  de  estipulante,  não  onerando  a  retribuição  do  servidor,  e  não
podendo  o  dispêndio  mensal  ultrapassar  1% (um por  cento)  da  retribuição  de  cada
servidor.”

Desse modo, observa-se que o ora recorrente, em obediência ao
princípio  da  legalidade,  tem  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  presente



demanda,  cuja  finalidade  é  o  recebimento  da  diferença  do  valor  da  indenização
securitária, conforme estabelecido legalmente.

Sobre o tema, esta E. Segunda Câmara Especializada Cível, quando
do julgamento de caso análogo:

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  SEGURO
COLETIVO DE VIDA.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA
PELO  ENTE  FEDERADO  EM  MONTANTE  INFERIOR  AO
PREVISTO  NA  LEI  ESTADUAL  Nº  5.970/1994.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  DANO  PATRIMONIAL
CONFIGURADO.  RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA
NECESSÁRIA. -  Não há que se cogitar em ilegitimidade passiva
do Estado da Paraíba ante a condição de mero estipulante do
contrato de seguro de vida em grupo, nos termos do art. 801 do
Código  Civil,  haja  vista  que  não  se  busca  o  pagamento  do
seguro contratado, mas sim a diferença entre o valor deste (R$
5.000,00  -  cinco  mil  reais)  e  aquele  que  deveria  ter  sido
efetivamente  contratado  pelo  ente  público  por  força  de
determinação  legal  (20  vezes  a  remuneração  do  servidor
falecido).  -  As ações contra a entidade fazendária prescrevem no
prazo de 05 (cinco) anos contados da data do evento danoso, de
acordo com o art. 1º do Decreto n°. 20.910/32. - A Lei Estadual n°
5.970/94 não obrigou o poder executivo a proceder a contratação de
seguro de vida coletivo, todavia, estabeleceu que, uma vez sendo
este pactuado, o valor da indenização a ser paga - em caso de morte
ou  invalidez  permanente  do  servidor  -  deve  corresponder  a  vinte
vezes o valor  da retribuição do segurado no mês do falecimento1.
(grifo nosso)

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO ÂNUA)

O apelante sustenta ter ocorrido, in casu, a prescrição ânua, prevista
no art. 206, §1º, do Código Civil de 2002.

Contudo, tal argumento não há como prosperar, haja vista que as
ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados do evento
danoso, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Vejamos:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”

1

 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00022294420148150261, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 14-03-2017.



A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacificado, no sentido da aplicabilidade do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por ser norma
específica, em detrimento das disposições relativas à prescrição contida no Código Civil:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
QUINQUENAL.  TESE REPETITIVA.  APLICAÇÃO.  1.  "Aplica-se o
prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 -
nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em
detrimento do prazo trienal  contido do Código Civil  de 2002"
(Tese  Repetitiva  553  /  REsp  1.251.993/PR,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  julgado  em  12/12/2012,  DJe
19/12/2012).  2.  Recurso  especial  a  que  se  dá  provimento.2 (grifo
nosso)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO
TRIENAL  (ART.  206,  §  3º,  V,  DO  CC).  PREVALÊNCIA DA LEI
ESPECIAL.  ORIENTAÇÃO  PACIFICADA  NO  ÂMBITO  DO  STJ.
RECURSO  ESPECIAL  NÃO  PROVIDO.  1.  A  controvérsia  do
presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em
ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da
aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil)
e  o  prazo  quinquenal  (art.  1º  do  Decreto  20.910/32).  […]  3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,  o
atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre
o  tema  é  no  sentido  da  aplicação  do  prazo  prescricional
quinquenal  -  previsto  do  Decreto  20.910/32  -  nas  ações
indenizatórias  ajuizadas  contra  a  Fazenda  Pública,  em
detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O
principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza
especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for
a  sua  natureza,  das  pretensões  formuladas  contra  a  Fazenda
Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma
geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o
caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a
sua  revogação.  Sobre  o  tema:  Rui  Stoco  ("Tratado  de
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São
Paulo,  2007;  págs.  207/208)  e  Lucas  Rocha  Furtado  ("Curso  de
Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010;
pág. 1042). […] 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.3

(grifo nosso)

2

 REsp 1267108/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe 13/03/2018
3

 REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/12/2012, DJe 19/12/2012



Consoante  se  verifica,  no  caso  em  análise,  o  óbito  do  servidor
estadual,  José  Heronides  Campos,  ocorreu  em  20/01/2011  (f.  13),  e  a  ação  de
indenização foi ajuizada em 10/02/2012, não havendo que se falar em decurso do prazo
prescricional quinquenal. 

Diante  dessas  considerações,  deixo  de  acolher a  questão
prejudicial – prescrição.

- DO MÉRITO

A presente  ação  de  indenização  diz  respeito  ao  pagamento  da
diferença indenizatória  prevista  pela Lei  Estadual  Nº  5.970/94,  que autorizou o poder
executivo estadual a contratar seguro de vida em grupo para os seus servidores públicos,
nos termos do art. 4º, inciso II, nos seguintes termos:

“Art. 4º - O contrato de seguro deverá ter cláusulas que garantam os
seguintes  preceitos:  (…)  II  –  no  caso  de  morte  ou  invalidez
permanente total,  a  importância segurada será 20 (vinte)  vezes a
retribuição do segurado correspondente ao mês em que ocorrer o
evento,  nela  compreendida  todas  as  vantagens  pecuniárias  de
caráter permanente.”

No mesmo sentido, o Decreto nº 17.086/94, que regulamentou a lei
em análise, e estabeleceu em seu art. 3º que “o prêmio corresponderá a 20 (vinte) vezes
a retribuição do servidor no caso de morte ou invalidez permanente total”.

Conclui-se, portanto, que a legislação estadual não obrigou o poder
executivo a proceder com a referida contratação, todavia, uma vez realizado a pacto de
seguro  de  vida,  o  valor  da  indenização  a  ser  paga,  em caso  de  morte  ou  invalidez
permanente do servidor, deverá corresponder a 20 (vinte) vezes o valor da retribuição do
seguro no mês do evento.

No  contrato  administrativo  de  seguro  de  vida  com  a  seguradora
MAPFRE Vera Cruz  Vida  e  Previdência  S.A.  Nº 035/2005  (fs.  37/40),  o  Estado  da
Paraíba estipulou o pagamento de uma indenização ao segurado no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA. Garantir o
pagamento  de  uma  indenização  ao  segurado  no  Valor  de  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  aos  seu  beneficiários,  caso  o  servidor
venha  a  sofrer  qualquer  tipo  de  morte,  sempre  em  rigorosa
observância aos termos da Licitação e da proposta a que vinculam,
bem  como  as  Cláusulas  e  a  Proposta  de  Seguro  de  Acidentes
Pessoais Coletivos (modelo padrão da Contratada) em anexo;”

Assim,  não  pode  o  ente  público  descumprir  o  que  restou
estabelecido  pela  Lei  Estadual  nº  5.970/94,  afrontando,  portanto,  o  Princípio  da
Legalidade ao qual está vinculada a administração pública, consoante dispõe o art. 37,
caput da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, o art. 37, § 6º, da Carta Magna, trata dos preceitos de
responsabilidade objetiva do Estado, estabelecendo que:



“Art. 37. (…) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos  que  seu  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”

Desse modo, considerando que o contrato administrativo de seguro
de vida foi firmado sob a égide da legislação acima citada, observa-se que a conduta do
Estado da Paraíba ocasionou dano de ordem patrimonial aos apelados, visto que não
receberam a indenização securitária no valor que lhe era assegurado em lei, mas valor
menor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, agiu com acerto a magistrada singular, quando determinou o
pagamento da diferença entre a importância paga pela seguradora – R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) -, e o valor de 20 (vinte) vezes o valor da retribuição do segurado no mês do seu
falecimento.

Nesse sentido, já firmou entendimento esta E. Corte de Justiça:

REMESSA  DE  OFÍCIO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  SEGURO
COLETIVO DE VIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR
DA INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA PERCEBIDO  ESTABELECIDO
EM  VALOR  INFERIOR  AO  PREVISTO  NA  LEI  ESTADUAL  Nº
5.970/94.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  DANO
PATRIMONIAL  CONFIGURADO.  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - As
ações  contra  a  entidade  fazendária  prescrevem  no  prazo  de  05
(cinco) anos contados da data do evento danoso, de acordo com o
art. 1º do Decreto n°. 20.910/32. - A Lei Estadual n° 5.970/94 não
obrigou o poder executivo a proceder a contratação de seguro de
vida  coletivo,  todavia,  estabeleceu  que,  uma  vez  sendo  este
pactuado, o valor da indenização a ser paga - em caso de morte ou
invalidez permanente do servidor - deve corresponder a vinte vezes o
valor da retribuição do segurado no mês do evento. - Considerando
que  o  contrato  administrativo  fora  firmado  ao  alvedrio  da
legislação pertinente, entendo que a conduta ilegal da edilidade
ocasionou dano de ordem patrimonial à parte apelada, uma vez
que ao revés de perceberem a indenização securitária no valor
que lhes era legalmente assegurado, percebem quantia a menor,
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  Assim, não merece
reforma a sentença que determinou o pagamento da diferença
entre a importância paga pela seguradora de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais)  e  o  valor  equivalente a  20 (vinte)  vezes o valor  da
retribuição  do  segurado  no  mês  do  seu  falecimento.4 (grifo
nosso)

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, merece reforma a
sentença apelada, isso por que o caso em análise se enquadra no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 – com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 -, devendo ser observado os

4
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índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, bem
como o percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

Tem-se que, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve-se
observar a incidência dos 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 partir da Lei nº
11.960/2009 até 25/03/2015; e d) percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do INPC
até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a
respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê a aplicação dos
índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, até a data de
25/03/2015,  momento  a  partir  do  qual  passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice
o IPCA-E.

Ante  o  exposto,  rejeito a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad
causam, e a prejudicial de prescrição ânua, e, no mérito,  nego provimento à apelação
do  Estado  da  Paraíba,  e  dou  provimento,  parcial,  à  remessa  necessária,  para
reformar a sentença recorrida, quanto à aplicação de juros e correção monetária, que
deve observar  percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº
11.960/2009 até 25/03/2015, e, a partir de 25/03/2015, percentual de 0,5% ao mês.

Ficam mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É o voto.

João Pessoa, 08 de maio 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
      - Relator -
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