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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0033614-67.2010.815.2001
ORIGEM: 3ª Vara de Família da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Islan da Penha Nascimento
ADVOGADO: Márcio Henrique Carvalho Garcia (OAB/PB 10.200)
EMBARGADA: Carmen Holmes da Costa 
ADVOGADA: Maria do Socorro Rodrigues Lima (OAB/PB 7924)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
RESP 1.102.552/CE, SUJEITO AO REGIME DO ART. 543-C DO
CPC/1973, SEGUNDO O QUAL OS JUROS DE MORA, APÓS O
CÓDIGO CIVIL DE 2002, CORRESPONDERIAM À TAXA SELIC,
EM  CUJO  CÔMPUTO  SE  INCLUI  A  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DIVERSOS  JULGADOS  DA  MESMA  CORTE  SUPERIOR  QUE
DESPREZAM  SOBREDITO  PRECEDENTE.  IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA  DE  UTILIZAÇÃO  DA  TAXA  SELIC,  JÁ  QUE  OS
CONSECTÁRIOS  DA  CONDENAÇÃO  OSTENTAM  TERMOS
DIVERSOS. INVOCAÇÃO DO ENUNCIADO 20 DO CJF. JUROS DE
MORA  QUE  DEVEM  SER  CALCULADOS  À  BASE  DE  1%  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  QUE  DEVE  SEGUIR  O  IPCA-E.
REJEIÇÃO.

1.  A despeito do que decidido no REsp nº 1.102.552/CE, em
diversos de seus precedentes, o STJ tem ignorado sua anterior
orientação, assentando que os juros de mora, a que alude o
art. 406 do Código Civil/2002, devem ser calculados à base de
1% ao mês.

2. Assim, “na vigência do novo Código, é correta a fixação dos
juros no percentual de 1% ao mês.” (AgRg no Ag 925.081/RS,
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Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/03/2014, DJe 25/04/2014) e “o índice de correção monetária
a  ser  adotado  é  o  que  reflete  a  variação  de  preços  ao
consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/12/2012,  DJe
10/12/2012).

3. Quando os juros de mora e correção monetária ostentam
termos diversos de incidência, mostra-se impossível calculá-los
pela taxa SELIC, já que ela compõe-se da junção desses dois
consectários, não tendo, portanto, como separá-los.

4. Enunciado nº 20/CJF: “Art. 406: A taxa de juros moratórios a
que se  refere  o  art.  406 é a  do  art.  161,  §  1º,  do  Código
Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês. A utilização
da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é
juridicamente  segura,  porque impede o  prévio  conhecimento
dos  juros;  não  é  operacional,  porque  seu  uso  será  inviável
sempre que se calcularem somente juros ou somente correção
monetária;  é incompatível  com a regra do art.  591 do novo
Código  Civil,  que  permite  apenas  a  capitalização  anual  dos
juros,  e  pode  ser  incompatível  com  o  art.  192,  §  3º,  da
Constituição  Federal,  se  resultarem  juros  reais  superiores  a
doze por cento ao ano.” 

5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão
embargado,  que  fixou  os  juros  de  mora  em 1% ao  mês  e
correção monetária pelo IPCA-E.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.

ISLAN DA PENHA NASCIMENTO opôs embargos de declaração
contra CARMEN HOLMES DA COSTA, por meio dos quais suscita vícios no
acórdão (f. 199/208) prolatado por este Órgão Colegiado, cuja ementa
está assim redigida:



EDcl n. 0033614-67.2010.815.2001                                                                                                         

APELAÇÃO  CÍVEL.  SOBREPARTILHA.  AUTOMÓVEL  ADQUIRIDO,
APÓS  O  MATRIMÔNIO,  POR  FINANCIAMENTO,  COM  PARTE  DO
PAGAMENTO  REALIZADO  POR  BEM  PARTICULAR.  SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL  RECONHECIDA,  NOS  TERMOS  DO  ART.  1.659,  II,  DO
CÓDIGO  CIVIL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  AS  PARCELAS  DO  MÚTUO
FORAM  PAGAS  EXCLUSIVAMENTE  PELO  VARÃO.  INVOCAÇÃO  DO
ART. 1.659, VI, DA LEI SUBSTANTIVA CIVIL. TEXTO A DEMANDAR
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA  RECONHECER  O  DIREITO  DA  RECORRIDA  À  METADE  DAS
PARCELAS DO FINANCIAMENTO, APENAS.

1.  "Quando ocorre,  durante o casamento,  sub-rogação parcial,  ou
seja, a alienação de um bem particular e a aquisição de um de maior
valor, deve ser alvo de partilha a diferença do acréscimo patrimonial.
Apura-se o montante do patrimônio e abate-se a fração quitada com
o bem particular. A divisão é levada a efeito pela diferença de valor
apurado à data do fim da vida conjugal. O cálculo é elaborado sobre
o valor do bem, não cabendo somente o reembolso do numerário
pago no período." (Manual de Direito das Famílias. 8ª Edição. Editora
Revista dos Tribunais. São Paulo 2011, p. 331).

2. “Os  bens  adquiridos  mediante  os  proventos  do  trabalho  são
comunicáveis, pois a incomunicabilidade prevista no art. 1659, VI, do
CC,  atinge apenas o direito  ao recebimento dos proventos  em si.
Precedentes  STJ.”  (TJ-RO  -  APL:  00001848120128220022  RO
0000184-81.2012.822.0022,  Relator:  Desembargador  Alexandre
Miguel, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no
Diário Oficial em 16/04/2015).

3. Recurso parcialmente provido.

Nos aclaratórios o  embargante  afirma ter  havido  equívoco
material na decisão vergastada, autorizando o uso do recurso, nos termos
do art. 1.022, III, do NCPC.

Na parte que interessa, o recurso consignou o seguinte:

“Em parte dispositiva, o acórdão salientou que a condenação deve
ser  acrescida  '...de juros  de mora de 1%, a contar  da citação,  e
correção monetária pelo IPCA-E (ou outro que venha a substituí-lo), a
contar da data, também da alienação'. É justamente nesse ponto que
Acórdão merece uma breve retificação.

Acerca do tema, o entendimento pacificado no STJ é de que a taxa
de juros prevista no art. 406 do CC é a SELIC, índice que inclui os
juros propriamente ditos e a correção monetária.
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[…]

Desta feita, o acórdão merece retificação ao dispor que os juros de
mora são de 1% e a correção monetária pelo IPCA-e, eis que o índice
atualmente admitido em substituição a ambos (juros+correção) é a
SELIC.” (f. 210/212)

Intimada, a embargada não apresentou antítese (f. 231).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

Discute-se,  nestes  embargos  de  declaração,  a  correta
extensão do  art. 406 do Código Civil de 2002, cuja redação dispõe que,
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem
taxa  estipulada,  ou  quando  provierem  de  determinação  da  lei,  serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Enfim, a controvérsia instalada na doutrina e jurisprudência é
para saber a que índice se refere o art. 406 do Código Civil. Uns entendem
que seria o percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do
Código Tributário Nacional; outros, que seria a SELIC.

De  início,  saliento  que  não  desconheço  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça,  em julgamento realizado sob o rito do art.
543-C do CPC, quando decidiu que a taxa de juros de mora, a que faz
referência o art. 406 do Código Civil, é a SELIC – Sistema Especial de
Liquidação e Custódia.

A propósito, cito precedentes:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  FGTS.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.  TAXA  DE  JUROS.
NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.  TAXA SELIC.  MATÉRIA
DECIDIDA  PELA  1ª  SEÇÃO  (RESP  1.112.746/DF),  SOB  O
REGIME  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  ESPECIAL  EFICÁCIA
VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º),
QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS.  RECURSO
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ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1

ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. VALORES FIXADOS DE
INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ART. 1º-F DA
LEI N. 9.494/97. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
APLICABILIDADE A PARTIR DO NOVO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. […] 4. 'Conforme decidiu a
Corte Especial,  'atualmente,  a  taxa dos juros moratórios  a
que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é
a  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de  Liquidação  e
Custódia  -  SELIC,  por  ser  ela  a  que  incide  como  juros
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84
da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei
9.430/96 e  30  da  Lei  10.522/02)'  (EREsp  727.842,  DJ  de
20/11/08)'  (REsp  1.102.552/CE,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki,  sujeito  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC,  DJe
6.4.2009). Agravo regimental improvido.2

Rogando vênia ao Tribunal Pretoriano e aos que entendem de
igual  forma,  não  vou  seguir  a  orientação  jurisprudencial  recém-
mencionada.

A matéria está longe de ser ou estar pacificada. 

Veja,  por  exemplo,  a  matéria  veiculada no próprio  sítio
eletrônico  (site)  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  dia  18  de
agosto de 2013, in verbis:

ESPECIAL

Selic ou não Selic, eis a questão

Responsável pela estabilização da jurisprudência infraconstitucional, o
Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  retomou  a  discussão  de  uma
questão  controversa  que  já  foi  debatida  diversas  vezes  em  seus
órgãos fracionários: a aplicação da taxa Selic nas indenizações civis
estabelecidas judicialmente. 

Na prática, a controvérsia afetada à Corte Especial pela Quarta Turma
diz respeito ao artigo 406 do Código Civil (CC) de 2002, que dispõe
que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o
forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da
lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

1 REsp 1141298/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe
15/04/2011.

2 AgRg no Ag 1330171/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2010,
DJe 09/11/2010.
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O problema é que existem duas correntes opostas sobre qual taxa
seria essa, o que vem impedindo um entendimento uniforme sobre a
questão. 

Em  precedentes  relatados  pela  ministra  Denise  Arruda  (REsp
830.189) e pelo ministro Francisco Falcão (REsp 814.157), a Primeira
Turma do STJ entendeu que a taxa em vigor para o cálculo dos juros
moratórios  previstos  no  artigo  406  do  CC é  de  1% ao  mês,  nos
termos  do  que  dispõe  o  artigo  161,  parágrafo  1º,  do  Código
Tributário  Nacional  (CTN),  sem prejuízo  da  incidência  da correção
monetária. 

Em  precedentes  relatados  pelos  ministros  Teori  Zavascki  (REsp
710.385)  e  Luiz  Fux  (REsp  883.114),  a  mesma  Primeira  Turma
decidiu  que  a  taxa  em vigor  para  o  cálculo  dos  juros  moratórios
previstos no artigo 406 do CC é a Selic. 

A opção pela taxa Selic tem prevalecido nas decisões proferidas pelo
STJ, como no julgamento do REsp 865.363, quando a Quarta Turma
reformou o índice de atualização de indenização por danos morais
devida à sogra e aos filhos de homem morto em atropelamento, que
inicialmente seria de 1% ao mês, para adotar a correção pela Selic. 

Também no REsp 938.564, a Turma aplicou a Selic à indenização por
danos materiais e morais devida a um homem que perdeu a esposa
em acidente fatal ocorrido em hotel onde passavam lua de mel. 

Caso afetado

No  caso  específico  (REsp  1.081.149)  afetado  à  Corte  Especial  e
relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, uma mulher ajuizou ação
declaratória de inexistência de dívida com pedido de indenização por
dano  moral,  contra  a  Companhia  Securitizadora  de  Créditos
Financeiros Gomes Freitas. 

Segundo  os  autos,  a  autora  teve  seus  documentos  pessoais
falsificados, registrou boletim de ocorrência policial e cautelarmente
incluiu  nos  cadastros  da  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  (CDL)  a
informação  "documento  clonado",  ao  lado  de  seu  nome.  Mesmo
assim, a empresa determinou a inscrição de seu nome em cadastros
de inadimplentes, em razão de dívida contraída por terceiros valendo-
se da documentação falsificada. 

O juízo  de direito da 14ª Vara Cível  da Comarca de Porto  Alegre
julgou os pedidos procedentes. Reconheceu a inexistência da dívida,
determinou  o  cancelamento  da  inscrição  indevida  e  condenou  a
companhia ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 3.800, atualizada pelo IGP-M e juros de 12% ao ano. 

Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu
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parcial provimento ao recurso da autora para elevar a indenização a
R$  7  mil,  fazendo  incidir  correção  monetária  e  juros  moratórios
somente a partir da data daquele arbitramento. 

A autora recorreu ao STJ, sustentando que os juros moratórios e a
correção monetária advindos de relação extracontratual devem incidir
a  partir  do  evento  danoso  (Súmulas  43  e  54  do  STJ)  e  não  do
arbitramento da indenização. 

O  julgamento  do  recurso  foi  interrompido  por  pedido  de  vista
antecipada  formulado  pelo  ministro  João  Otávio  de  Noronha.  Ele
entende que a questão deve ser previamente analisada pela Segunda
Seção – especializada em direito privado – e não diretamente pela
Corte Especial. 

Oportunidade

Para o ministro Luis Felipe Salomão, o julgamento desse caso é a
oportunidade para o STJ consolidar entendimentos sobre a incidência
da taxa de juros moratórios em dívidas civis (artigo 406 do CC), o
momento inicial para sua fluência e a exata delimitação do que seja
responsabilidade  contratual  e  extracontratual  para  efeitos  de
incidência  de  juros  e  correção  monetária.  Para  ele,  é  importante
adequar os verbetes sumulares e os precedentes da Corte. 

A jurisprudência do marco inicial de incidência dos juros moratórios
em responsabilidade extracontratual já está pacificada pela Súmula
54, que determina: "Os juros moratórios fluem a partir  do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 

A incidência de correção monetária na indenização por danos morais
está pacificada pela Súmula 362: "A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." 

Isso  significa  que  os  juros  moratórios  e  a  correção  monetária
decorrentes  de  responsabilidade  extracontratual  fluem a  partir  de
momentos diversos – os juros moratórios a partir do evento danoso,
e  a  correção  monetária,  em  caso  de  dano  moral,  a  partir  do
arbitramento do valor da indenização. 

No  caso  de  responsabilidade  civil  contratual,  a  jurisprudência
determina a incidência de juros a partir da citação ou do vencimento
da  dívida,  conforme  inúmeros  precedentes  julgados  pela  Corte
Superior, entre eles o REsp 1.257.846, relatado pelo ministro Sidnei
Beneti, e o REsp 1.078.753, relatado pelo ministro João Otávio de
Noronha. 

Controvérsia

A controvérsia que ainda não foi harmonizada pelo STJ não envolve o
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momento, mas o percentual  que deve ser  aplicado para efeito de
correção  da  dívida.  Em  embargos  relatados  pelo  ministro  Teori
Zavascki  (EREsp  727.842),  a  Corte  Especial  firmou  orientação  no
sentido de que "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere artigo 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), por ser ela a que incide como juros
moratórios dos tributos federais". 

Posteriormente,  também ficou  consignado  que  "apesar  de  a  Selic
englobar juros moratórios e correção monetária, não se verifica bis in
idem,  pois  sua  aplicação  é  condicionada  à  não-incidência  de
quaisquer outros índices de correção monetária". 

E  é  justamente  nesse  contexto  que  gira  a  controvérsia.  Para  o
ministro  Luis  Felipe  Salomão,  já  que  a  taxa  Selic  engloba  juros
moratórios e correção monetária em sua formação, sua incidência em
dívidas civis pressupõe a fluência simultânea de juros e correção, fato
que não ocorre em indenizações civis (Súmulas 54 e 362). 

Assim, defende o ministro, é necessário harmonizar a aplicação da
Selic com as Súmulas 54 e 362 do STJ, que estabelecem a contagem
de juros e de correção monetária em períodos distintos.

Tese

Luis Felipe Salomão reconhece que a taxa em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional é a Selic, mas
entende  que  sua  aplicação  em dívidas  civis  não  constitui  “diretriz
peremptória incontornável prevista no Código Civil”, sendo apenas um
parâmetro a ser adotado na falta de outro específico previsto para
determinada  relação  jurídica,  como,  por  exemplo,  o  que  há  para
dívidas condominiais (artigo 1.335, parágrafo 1º, do CC). 

“Não obstante,  parece claro que o  artigo  406 do CC não encerra
preceito de caráter cogente, tanto é assim que confere prevalência às
estipulações  contratuais  acerca  dos  juros  moratórios  (‘quando  os
juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa
estipulada’) e a estipulações legais específicas, deixando expressa a
subsidiariedade da incidência dessa taxa”, ressalta o ministro. 

Mesmo discordando da aplicação da Selic em indenizações civis, ele
consignou em seu voto ter aplicado tal entendimento em julgamento
ocorrido  na  Segunda  Seção  para  evitar  o  “pernicioso  dissídio
jurisprudencial  interno”,  mas  ressalvou  sua  posição  contrária  à
“aplicação indiscriminada da Selic”. 

Proposta

Com base no Enunciado 20, aprovado na I Jornada de Direito Civil
promovida pelo Conselho da Justiça Federal em setembro de 2002, o
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ministro  propõe  que  o  STJ  adote  a  utilização  de  índice  oficial  de
correção monetária ou tabela do próprio tribunal local, somado à taxa
de juros de 1% ao mês (ou 12% ao ano), nos termos do artigo 161
do Código Tributário Nacional (CTN). 

O referido enunciado dispõe que “a taxa de juros moratórios a que se
refere  o  artigo  406  é  a  do  artigo  161,  parágrafo  1º,  do  Código
Tributário Nacional, ou seja, 1% ao mês”. 

O mesmo enunciado, que possui caráter orientador da interpretação
dos artigos,  dispõe que a utilização da taxa Selic  como índice  de
apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede
o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso
será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente
correção monetária;  é incompatível com a regra do artigo 591 do
novo  Código  Civil,  que  permite  apenas  a  capitalização  anual  dos
juros, e pode ser incompatível com o artigo 192, parágrafo 3º, da
Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% ao
ano. 

“Independentemente  de  questionamento  acerca  do  acerto  ou
desacerto da adoção da Selic como taxa de juros a que se refere o
artigo  406  do  Código  Civil,  o  fato  é  que  sua  incidência  se  torna
impraticável  em  situação  como  a  dos  autos,  em  que  os  juros
moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54) e a correção
monetária em momento posterior (Súmula 362)”, destaca o ministro
em seu voto. 

Oscilação anárquica 

Para o relator do recurso afetado à Corte Especial, é exatamente pelo
fato  de  englobar  em  sua  formação  tanto  remuneração  quanto
correção, que a Selic não reflete, com perfeição e justiça, o somatório
de juros moratórios e a real depreciação da moeda – que a correção
monetária  visa  recompor  pelos  índices  de  inflação  medida  em
determinado período. 

“A Selic não é um espelho do mercado; é taxa criada e reconhecida
com forte componente político – e não exclusivamente técnico –, que
interfere na inflação para o futuro, ao invés de refleti-la, com vistas
na economia de um período anterior e na projeção para os próximos
meses,  em  consonância  também com  as  metas  governamentais”,
entende Salomão. 

Para  balizar  sua  proposta,  o  ministro  incluiu  em  seu  voto  um
minucioso estudo sobre a taxa de juros paga com a utilização da Selic
desde 2003 e constatou que sua adoção na atualização de dívidas
judiciais  conduz a uma oscilação anárquica dos juros efetivamente
pagos pela mora. 
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“Constata-se, por exemplo, o pagamento de juros a 12,31% ao ano
em 2005, contra o irrisório 1,30% ao ano em 2012, períodos em que
a  inflação  foi  praticamente  idêntica  (5,69%  e  5,84%  a.a.),
respectivamente”, analisou o relator. 

Para  ele,  a  adoção  da  Selic  para  efeitos  de  pagamento  tanto  de
correção  monetária  quanto  de  juros  moratórios  pode  conduzir  a
situações extremas: por um lado, de enriquecimento sem causa ou,
por outro, de incentivo à litigância habitual, recalcitrância recursal e
desmotivação para soluções alternativas de conflito, ciente o devedor
de que sua mora não acarretará grandes consequências patrimoniais.

“Aliás, como as dívidas judiciais são atualizadas mensalmente, e não
anualmente, há registros de meses em que a Selic ficou abaixo de
índices oficiais que medem exclusivamente a inflação, o que significa
juros negativos e que, em boa verdade, nesse período, foi o credor
que pagou juros  ao devedor,  o que não se sustenta”,  ressaltou o
ministro em seu voto. 

Para Luis Felipe Salomão, a adoção da Selic  na relação de direito
público  alusiva  a  créditos  tributários  ou  a  dívidas  fazendárias  é
inquestionável, mas não há motivos para transpor esse entendimento
para  relações  puramente  privadas,  nas  quais  se  faz  necessário  o
cômputo justo e seguro de correção monetária e juros moratórios,
“atribuição essa que, efetivamente, a Selic não desempenha bem”. 

Voto

No  caso  afetado  à  Corte  Especial,  o  ministro  relator  deu  parcial
provimento  ao  recurso  especial  para  descartar  a  incidência  da
correção monetária a partir da inscrição indevida. Também consignou
que a indenização por  danos morais,  para efeito de incidência  de
juros  de  mora,  deve  ser  considerada  sempre  responsabilidade
extracontratual  –  “até  porque,  no  caso  concreto,  a  ausência  de
contrato entre a autora e a instituição financeira foi  exatamente o
que justificou a propositura da ação”. 

Assim, entendeu o ministro, deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ,
com os juros moratórios fluindo a partir do evento danoso. 

Em relação à correção monetária, Salomão sustentou que a mesma
deve  incidir  a  partir  do  arbitramento  da  indenização  em grau  de
apelação (Súmula 362), ao contrário do que propõe a recorrente, que
busca a contagem também desde a inscrição indevida. O índice de
correção será o da tabela adotada pelo tribunal de origem, desde que
oficial. 

O  julgamento  foi  interrompido  por  pedido  de  vista  logo  após  a
apresentação do voto, de forma que nenhum ministro votou após o
relator. Não há data para retomada da discussão. 
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Ressalte-se que o REsp nº 1081149/RS, a que faz referência
a  notícia  acima  reproduzida,  afetado  à  Corte  Especial  para  revisitar  a
exegese do art. 406 do Código Civil/2002, ainda se encontra pendente
de julgamento,  informando a última movimentação processual  que o
feito está, desde o dia 10.08.2016, concluso no Gabinete do Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA.

É de bom alvitre registrar que, mesmo após o julgamento sob o
rito do recurso repetitivo pela aplicação da SELIC, ocorrido em 2009, o
próprio STJ vem ignorando a sua própria orientação. Em vários julgados,
observa-se que a Corte Superior continuou aplicando o percentual de 1%
a.m. a título de juros de mora, conforme demonstram alguns julgados:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  CONTRATOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUNTADA  DO  CONTRATO.
AUSÊNCIA.  ART.  359/CPC/1973.  EFEITOS.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE. JUROS DE MORA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA
MORATÓRIA.  PACTUAÇÃO.  NECESSIDADE.  […]  5.  No  período
anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são
devidos à taxa de 0,5% ao mês (art.  1.062 do CC/1916);
após 10/1/2003, devem  incidir segundo os ditames do art.
406  do  Código  Civil  de  2002,  observado  o  limite  de  1%
imposto pela Súmula nº 379/STJ, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o devedor. […] 8. Recurso especial provido.
(REsp  1431572/SC,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO.  SEGURO  EMPRESARIAL.  INCÊNDIO.
PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO
CPC. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONCLUÍRAM QUE O SINISTRO
OCASIONOU  A  PERDA  TOTAL  DOS  BENS  SEGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE  DO PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA
EXTENSÃO  DO  DANO.  REVOLVIMENTO  DO  ARCABOUÇO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  7  DESTA  CORTE.
INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO EFETIVO
PREJUÍZO NO MOMENTO DO SINISTRO. APLICAÇÃO DO ART. 781
DO  CC/02.  SUCUMBÊNCIA  FIXADA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  […]  4.  Levando  em  consideração  o  real  prejuízo  no
momento  do  sinistro  segundo  os  valores  de  mercado  dos  bens
(maquinário e imóvel) e os apurados pelos peritos judiciais, deve a
indenização  ser  fixada  em  R$  1.364.626,33,  corrigidos
monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o pagamento,
nos  termos  do  art.  406  do  CC/02.  5.  Recurso  parcialmente
provido.  (REsp  1473828/RJ,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)
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AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL
CIVIL.  PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535  DO  CPC.  COISA  JULGADA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.  PRESCRIÇÃO.  INTERRUPÇÃO.  CONTRIBUIÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  JUROS  MORATÓRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 6. Tratando-
se de responsabilidade contratual,  os juros moratórios são
regulados pelo art.  1.062 do CC/16, e,  após a entrada em
vigor do Código Civil de 2002, pelo art. 406. No caso, como a
ação foi ajuizada já na vigência do novo Código, é correta a
fixação dos juros no percentual de 1% ao mês.  7. O termo
inicial da correção monetária é a data em que o pagamento deveria
ter  sido  efetuado e  não  o  foi.  8.  Agravo  regimental  não provido.
(AgRg  no  Ag  925.081/RS,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/04/2014)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.  ARTIGO  535,  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  ABATIMENTO.  SEGURO
DPVAT.  INOVAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  N.  283  E
284-STF.  VALOR.  REEXAME.  SÚMULA  N.  7-STJ.  JUROS DE MORA.
ARTIGOS 1.062, DO CC/16, E 406, DO CC. DESPROVIMENTO. […] V.
"Os juros  moratórios  incidem à taxa de 0,5%, ao mês,  até o dia
10.1.2003, nos termos do art. 1.062 do Código Civil  de 1916,  e à
taxa de 1%, ao mês, a partir de 11.1.2003, nos termos do
art. 406 do Código Civil de 2002." (4ª Turma, EDcl no REsp
285618/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/02/2010).
VI. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 886.778/MG, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
22/03/2011, DJe 25/03/2011)

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM HELICÓPTERO. LUCROS CESSANTES.
INCAPACIDADE  LABORAL  PARCIAL.  […]  5.  Os  juros  moratórios
incidem à taxa de 0,5%, ao mês, até o dia 10.1.2003, nos termos do
art. 1.062 do Código Civil de 1916,  e à taxa de 1%, ao mês, a
partir de 11.1.2003, nos termos do art. 406 do Código Civil
de  2002.  […]  (REsp  971.721/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2011,  DJe
22/03/2011)

AGRAVO  REGIMENTAL.  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  JUROS
MORATÓRIOS.  APLICABILIDADE  DO  CC/02.  1  -  As  Turmas
integrantes  da  Segunda  Seção  deste  Tribunal  firmaram  sua
orientação no sentido de que, na responsabilidade extracontratual, os
juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),
pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao
mês)  e,  após essa data,  com a entrada do Código Civil  de
2002, pela prevista art. 406 do atual diploma civil  (1% ao
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mês).  […]  (AgRg  no  REsp  832.418/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2011,
DJe 23/03/2011)

ADMINISTRATIVO.  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS.  PAGAMENTO
REALIZADO  PELA  FAZENDA  PÚBLICA  COM  ATRASO.  JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 406 DO NOVO
CÓDIGO  CIVIL.  1%  AO  MÊS. APLICABILIDADE  A  PARTIR  DO
NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Trata-se de pagamento efetuado com atraso
pela  Fazenda  Pública  decorrente  de  contrato  efetuado  pela
administração que não se submete à regra do art.  1º-F da Lei n.
9.494/97, "de modo que o regime de juros moratórios aplicável  é
aquele  previsto  no  art.  406  do  Código  Civil,  de  seguinte  teor:
"Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento  de  impostos  devidos  à  Fazenda  Nacional."  2.  Sendo
assim, aplica-se o entendimento de que, à luz do princípio do tempus
regit actum, os juros devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês
(art.  1.062  do  CC/1916),  no  período  anterior  à  data  de
vigência do novo Código Civil (10.1.2003), e, em relação ao
período  posterior,  nos  termos  do  disposto  no  art.  406  do
Código Civil de 2002, a partir do qual passou a vigorar a taxa
aplicável para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional, art. 161, § 1º, do CTN. 3. Recurso especial
não  provido.  (REsp  1223045/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/03/2011,  DJe
22/03/2011)

AGRAVO  DA  UNIÃO  –  ADMINISTRATIVO  –  RESSARCIMENTO  DE
SERVIÇOS  MÉDICO-HOSPITALARES  –  JUROS  DE  MORA  –
INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL DO ART. 1º-F DA LEI N.
9.494/97 – INCIDÊNCIA DO ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1.
Conforme consignado  no acórdão embargado,  a  questão  discutida
nos  autos  –  reembolso  de  serviços  médico-hospitalares  –  não  se
sujeita à regra do art.  1º-F da Lei  n.   9.494/97, de modo que o
regime de juros moratórios aplicável é aquele previsto no art. 406 do
Código Civil.  3. Os juros de mora devem ser pagos à taxa de
0,5% ao  mês até  10.1.2003;  e,  a  partir  daí,  por  força  da
vigência do novo Código Civil, pelo índice de 1% ao mês, nos
termos do enunciado 20, do CJF, que versa sobre o art. 406,
da Lei n. 10.406/02, de 10.1.2002. Agravo regimental da UBEA e
da  União  improvidos.  (AgRg  no  REsp  965.270/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 25/05/2010,
DJe 11/06/2010)

Na doutrina, inclusive, prevalece o entendimento de que o art.
406 do Código Civil corresponde ao percentual de 1% ao mês. Resumindo
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a convicção doutrinária, cito o Enunciado 20 do CJF, segundo o qual:

20   –   Art. 406: A taxa de juros moratórios a que se refere o art.
406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um
por cento ao mês. 

A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais
não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento
dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre
que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é
incompatível  com a  regra  do  art.  591  do  novo  Código  Civil,  que
permite  apenas  a  capitalização  anual  dos  juros,  e  pode  ser
incompatível  com  o  art.  192,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  se
resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano. 

Outro ponto merece aprofundamento: a correção monetária já
está incluída no índice SELIC. Arbitrá-la, portanto, seria bis in idem.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
SELIC.  APLICABILIDADE. […] -  A  incidência  da  taxa  SELIC a
título de juros moratórios, a partir da entrada em vigor do
atual Código Civil,  em janeiro de 2003, exclui  a incidência
cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem. -
Agravo nos embargos de declaração no agravo de instrumento não
provido.  (AgRg nos  EDcl  no  Ag  1401515/PR,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  10/04/2012,  DJe
16/04/2012)

FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS.
JUROS  MORATÓRIOS.  TAXA  DE  JUROS.  ART.  406  DO  CC/2002.
SELIC. […] 3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa
dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406
do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, §
4º,  da  Lei  9.250/95,  61,  §  3º,  da  Lei  9.430/96  e  30  da  Lei
10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08).  4. A incidência de
juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não
pode  ser  cumulada  com  a  aplicação  de  outros  índices  de
atualização monetária,  cumulação que representaria  bis  in
idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ
de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08;
REsp  1008203,  2ª  Turma,  Min.  Castro  Meira,  DJ  12.08.08;
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REsp  875.093,  2ª  Turma,  Min.  Eliana  Calmon,  DJ  de
08.08.08). 5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1102552/CE,
Rel.  Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Os juros de mora e correção monetária, por consubstanciarem
institutos  diversos,  têm termos  distintos,  que,  em  alguns  casos,  são
coincidentes. 

Acerca  da  possibilidade  de  ostentarem  fluência  distinta,  a
propósito, lanço mão das Súmulas 54 e 362 do STJ:

Súmula 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362 do STJ – A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Na hipótese  sub judice também não é diferente:  os juros de
mora e a correção monetária têm termos diversos, como se extrai
da parte dispositiva do acórdão hostilizado:

Dessa  forma,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para,
reconhecendo a sub-rogação parcial (art. 1.659, II, CC), reformar a
sentença, a fim de assegurar à recorrida apenas direito à metade do
valor  da Pajero,  depois de excluído o valor do Megane (que fora
dado como pagamento parcial da Nissan, ensejando a sobredita sub-
rogação), quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença,
levando-se em consideração o valor do referido automóvel à época
da  venda,  acrescido de  juros  de mora de  1%, a contar  da
citação,  e  correção  monetária  pelo  IPCA-E  (ou  outro  que
venha substituí-lo), a contar da data, também, da alienação.

Utilizando-se a SELIC,  nessas hipóteses,  não há como cindir,
separar os juros de mora da correção monetária, que seriam calculados –
erroneamente – de forma conjunta, sempre beneficiando ilegalmente uma
das partes.

Assim, mostra-se inconcebível a utilização da SELIC como índice
do art. 406 do Código Civil.

Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
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ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e o Excelentíssimo  Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA DE FREITAS DIAS Promotora de Justiça Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 12
de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                Relator 


