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EMENTA: CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO.  APELAÇÃO DO PROMOVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA  SENTENÇA. ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
DIVERSO  DO  PLEITEADO,  DESDE  QUE  PREENCHIDOS  OS  REQUISITOS
NECESSÁRIOS  PARA SUA CONCESSÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  JUROS  DE
MORA A PARTIR  DA CITAÇÃO  COM  BASE  NO  ÍNDICE  APLICADO  À
CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL
DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA DE 30 DE
JUNHO  DE  2009  ATÉ  25  DE  MARÇO  DE  2015,  E,  APÓS,  O  IPCA-E.
PRECEDENTES  DO  STF.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO.
APELO  ADESIVO. ALEGAÇÃO  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DA
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.
EXISTÊNCIA  DE  LESÃO.  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE  LABORATIVA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO  PERCENTUAL
DE 50% DO SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE
TRIBUNAL.  PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DESPROVIMENTO
DA APELAÇÃO ADESIVA. 

1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o  entendimento  de  que  em relação  a
benefício  previdenciário  decorrente  de  acidente  de  trabalho,  é  lícito  ao  juiz,  de
ofício,  enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da relevância da questão social que envolve o assunto

2. De acordo com o art. 86, da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao
segurado quando,  após  consolidação das  lesões decorrentes  de  acidente  de  qualquer
natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. 

3.  O auxílio-acidente mensal  deve corresponder  a  50% do salário  de  benefício,
em  virtude  de  previsão  legal  expressa,  art.  86,  Parágrafo  Único,  da  Lei  n.º
8.213/91,  alterado  pela  Lei  n.º  9.032/95  e  com  redação  dada  pela  Lei  n.º
9.528/97.



4.  Tratando-se  de  relação  jurídica  não  tributária,  e  considerando  o  julgamento,
pelo  Supremo Tribunal  Federal,  dos  Embargos  Declaratórios  opostos  nas  ADIs
n.°  4.357  e  4.425,  os  juros  de  mora  devem ser  computados  desde  a  citação,  a
partir  de  30/06/2009,  com  incidência  dos  índices  aplicados  à  caderneta  de
poupança, por força da redação conferida pela Lei n.° 11.960/2009.

5. Segundo as novas diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião  da Questão  de Ordem na referida  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade
n.°  4.425/DF,  cujo  acórdão  foi  publicado  em 03/08/2015,  deve-se  aplicar,  para
fins de correção monetária de débitos imputáveis à Fazenda Pública, desde cada
vencimento,  o  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança
(TR) de 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, e, somente a partir desse
último marco, o IPCA-E.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à  Reexame
Oficial  n.º 0006707-40.2012.815.0011, em  que  figuram  como  partes  Thiago  Lúcio
Camelo de Medeiros e o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator, em conhecer  da Apelação  e  do  Apelo  Adesivo,  dar
provimento parcial ao primeiro e negar provimento ao segundo. 

VOTO.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs Apelação contra a
Sentença de f. 130/137, prolatada pelo Juízo da Vara de  Feitos  Especiais  da
Comarca de Campina Grande, nos  autos da Ação Ordinária  em face dele ajuizada
por Antônio  Lisboa  da  Silva,  que  julgou parcialmente  procedente o pedido,
condenando-o à  imediata  implantação  do  benefício  previdenciário  de  auxílio-
acidente em favor do Autor,  a ser pago mensalmente,  correspondendo a 50% do
salário benefício, até a véspera do início da aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado, bem como ao pagamento de todas as prestações referentes ao mencionado
benefício devidas a partir  do dia seguinte em que ocorreu a  cessação do auxílio-
doença.

Em suas razões, f. 140/146, arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença,
alegando a existência de julgamento extra petita, porquanto o Juízo ao conceder o
auxílio-acidente  sem  que  o  Autor  houvesse  requerido  extrapolou  os  limites
constantes no pedido, violando o disposto no art. 322, do Código de Processo Civil. 

Sustentou que na atualização dos valores da condenação deve ser aplicando o
art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/2009,  até  a
expedição da requisição de pequeno valor.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja anulada e, caso
ultrapassado,  que  sejam  corrigidos  os  índices  de  atualização  dos  valores  da
condenação.

Contrarrazoando, f. 148/156, o Apelado requereu o desprovimento do Recurso,
sustentando que restou comprovado, por meio da perícia médica, sua limitação para o
exercício das atividades de agricultor.



Também  foi  interposta  Apelação  Adesiva,  f.  157/165,  alegando  que  a
Sentença deve ser reformada e determinado o restabelecimento do auxílio-doença,
bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez, em razão da comprovação
de sua incapacidade permanente para exercer as atividades de agricultor, pugnando
pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a Sentença e o pedido julgado
procedente.

Nas  Contrarrazões,  f.  167/170,  o  Apelado  alegou  que  não  restaram
caracterizados  os  pressupostos  necessários  à  concessão  do  benefício  de
aposentadoria  por  invalidez,  porquanto  a  perícia  médica  judicial  concluiu  que  a
incapacidade do Apelante para o trabalho é parcial e permanente, pelo que inexiste
direito ao benefício.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, incisos I a III, do Código de Processo Civil/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,  conheço da Apelação e do Apelo
Adesivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em relação a
benefício  previdenciário  decorrente  de  acidente  de  trabalho,  é  lícito  ao  juiz,  de
ofício,  enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da relevância da questão social que envolve o assunto1.

Entendimento também acompanhado pelos Tribunais Pátrios, que entendem
ser facultado o deferimento de benefício diverso daquele pleiteado na petição inicial,
em observância ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários2.

1 PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.  JULGAMENTO
EXTRA PETITA.  INOCORRÊNCIA.  -  Em  tema  de  benefício  previdenciário  decorrente   de  acidente   de
trabalho, é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da  relevância  da questão  social  que envolve  o assunto. - Não ocorre julgamento
extra petita na hipótese em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação, mantém sentença concessiva do
benefício da aposentadoria por invalidez, ainda que a pretensão deduzida em juízo vincule-se à concessão de
auxílio-acidente, ao reconhecer a incapacidade definitiva da segurada para o desempenho de suas funções.  -
Recurso especial não conhecido. (REsp 412676/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado
em 03/12/2002, DJ 19/12/2002 p. 484) 

2 - INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS.
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes
do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. É facultado o deferimento de
benefício diverso daquele pleiteado na petição inicial (princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários).
Mantidos os juros de mora e a correção monetária na forma como fixados em sentença. Custas por metade. Verba
honorária  mantida  em 10%,  na  forma  da  Súmula  111  do  STJ.  Apelação  não  provida.  Sentença  mantida  em
reexame  necessário.  (Apelação  e  Reexame  Necessário  Nº  70068850866,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 02/06/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES PERMANENTES NO 4º E
5º  DEDOS  DA  MÃO  ESQUERDA.  CASO  CONCRETO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  REDUÇÃO  DA
CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. Aplicação da  fungibilidade em matéria infortunística.
Necessidade  de  concessão do  benefício  mais  adequado  à  hipótese,  conforme  lei  regulamentadora.  2.
Caracterizada a diminuição da capacidade laboral, bem como configurado o liame entre o trabalho e a lesão, faz
jus a autora ao benefício de auxílio-acidente mensal, o qual deverá corresponder a 50% do salário de benefício,
em virtude de previsão legal expressa, art. 86, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, alterado pela Lei n.º 9.032/95
e com redação dada pela Lei n.º 9.528/97. 3. O marco inicial do benefício deve ser o dia da cessação do auxílio-
doença,  na  forma  do  art.  86,  §  2º,  da  Lei  nº  8.213/91.  (...).  APELAÇÃO PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70052824117,  Nona  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marilene  Bonzanini,  Julgado  em
13/03/2013)



Embora  o  auxílio-acidente  não  tenha  sido  objeto  do  pedido  exordial,
considerando que as ações de natureza previdenciária admitem que se substitua um
pedido de benefício por outro, desde que estejam presentes os requisitos necessários
ao  seu  deferimento, rejeito  a  arguição  de  nulidade  da  Sentença,  porquanto
inexistente o julgamento extra petita.

Nos termos do art. 86, da Lei nº 8.231/19913, o auxílio-acidente será concedido
como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente  de  qualquer  natureza,  resultarem  sequelas  que  impliquem  redução  da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É devido o auxílio-acidente ao trabalhador que sofreu redução da capacidade
laborativa,  atestada  em  laudo  pericial,  sendo-lhe  exigido  maior  esforço  para
desempenhar a atividade antes desenvolvida4.

Infere-se  dos  autos,  que  o Autor exercia  seu  trabalho  de  agricultor,  no Sítio
Cacheira de Pedra D’agua, consoante documentos de  f. 11/13. 

O  Laudo  de  Exame  Médico  Pericial,  f.  88/100,  consignou  que  o  Autor  em
decorrência do acidente de trabalho sofreu lesão e diminuição de sua capacidade laboral
em grau moderado para atividade que exija “ficar por mais de uma hora em pé e se
agachar e andar por distância acima de 01 KM”. 

3 Lei nº. 8.231/91, Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4 ACIDENTE  DO  TRABALHO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE
LABORATIVA.  PERDA DA VISÃO  DO  OLHO  ESQUERDO.  É  devido  auxílio-acidente  ao
trabalhador  que  sofreu  redução  da  capacidade  laborativa,  atestada  em  laudo  pericial,  sendo-lhe
exigido maior esforço para desempenhar a atividade antes desenvolvida. Inteligência do artigo 86 da
Lei nº 8.213/91. MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. O auxílio-acidente é devido a partir da data da
perícia  médica.  JUROS  MORATÓRIOS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA -  LEI  Nº  11.960/09.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.  IMPOSSIBILIDADE.  Os  juros
moratórios são devidos no percentual de 12% ao ano, a contar da citação, de acordo com o disposto
nos artigos 406 do CC e 161, § 1º, do CTN, bem como na Súmula 204 do STJ. As parcelas devem
ser corrigidas pelo IGP-DI, a partir dos respectivos vencimentos. O Eg. Superior Tribunal de Justiça,
realizando a exegese do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009, entendeu que
se trata de norma instrumental material, devendo ser aplicada tão somente às demandas ajuizadas
após a sua vigência. INSS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. As Pessoas Jurídicas de Direito Público são
isentas do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus. Inteligência do artigo 11 da Lei 8.121/85, alterado pela Lei Estadual nº
13.471,  de  23.06.2010.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  Mostra-se  adequada  a  fixação  dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. Súmula 111 do
STJ.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  SENTENÇA  PARCIALMENTE  MODIFICADA  EM
REEXAME  NECESSÁRIO.  (TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº  70043985407,  10ª  CC,  Rel.  Túlio  de
Oliveira Martins, julg. Em 29/09/2011).



O STJ  já  assentou  o  posicionamento  de  que,  o  grau  da  lesão  e  da  redução
capacidade de trabalho não interferem na concessão do auxílio-acidente5, entendimento
também esposado por este Tribunal de Justiça6. 

Reconhecida  a  redução  da  capacidade  do  Autor  para  as  funções  que
habitualmente exercia, resta inconteste seu direito à percepção do auxílio-acidente, nos
termos do entendimento jurisprudencial acima invocado. 

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, o STJ firmou o entendimento
de que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação ao
princípio do non reformatio in pejus7.

5 PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  LAUDO  PERICIAL.  NÃO  VINCULAÇÃO.
LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.1. O juiz não está adstrito às
conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de
seu  livre  convencimento,  estando  autorizado  a  concluir  pela  incapacidade  laborativa  fundado  no
conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.  Precedentes.2. O
tema trazido nas  razões  de recurso especial  já  foi  enfrentado pela Terceira Seção desta  Corte,  no
julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o
entendimento de que,  para  a  concessão de auxílio-acidente,  é  necessário que a  sequela acarrete a
diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.3. Ficou incontroverso
que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o
decréscimo em sua capacidade laborativa.  Assim,  é  de rigor a  concessão do benefício de auxílio-
acidente, independentemente do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço.4.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento"  (STJ,  AgRg  no  AREsp  309.593/SP,  Rel.  Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/06/2013).

6 REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.  INCAPACIDADE  PARCIAL  LAUDO  PERICIAL.  CONFIRMAÇÃO  POR
ESPECIALISTA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 2º DO
ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO
DOS  PRESSUPOSTOS  À  SUA CONCESSÃO.  PROVA NOS  AUTOS  DA EXISTÊNCIA DO
SINISTRO  E  DA  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE  LABORATIVA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO E DA REMESSA OFICIAL. A Lei considera acidente do trabalho a lesão ou perturbação
funcional  produzida  por  sinistro  laboral  ou  doença  profissional,  desencadeada  no  exercício  da
atividade peculiar,  exigindo apenas a existência de uma enfermidade laborativa e que as sequelas
existentes no trabalhador acarretem redução da capacidade para o mister habitualmente desenvolvido,
independentemente do grau da incapacidade.  O auxílio-acidente inicia-se a  partir  do dia seguinte
àquele em que cessou o auxílio-doença-acidentário, na conformidade do parágrafo 2º do art. 86 da
Lei nº 8.213/91 (TJPB, AC 0000172-25.2010.815.0251, Primeira Câmara Especializada Cível, Rel.
Des. José Ricardo Porto, DJ 15/07/2016).

7 PREVIDENCIÁRIO,  CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/2009. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  ADIS  4.357/DF  E  4.425/DF.  DESCABIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. ART.
5º  DA LEI 11.960/2009.  APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 5º DA LEI 11.960/2009, QUE
ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, IMPOSTA
À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO INPC,  POR FORÇA DO ART.  41-A DA LEI  8.213/91.  PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  […] II.  A correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  enquanto
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser
analisados até mesmo de ofício,  inexistindo a alegada  reformatio in pejus,  pelo Tribunal  a quo. Nesse
sentido: STJ, AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de  10/10/2014;  STJ,  AgRg  no  REsp  1.451.962/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA,  DJe  de  23/09/2014;  STJ,  AgRg  no  AgRg  no  REsp  1.424.522/PR,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2014. […] (STJ - AgRg no REsp: 1436728 SC
2014/0034902-5,  Relator:  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  Data  de  Julgamento:  23/10/2014,  T2  -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2014)



Tratando-se de relação jurídica não tributária, e considerando o julgamento, pelo
STF, dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs n. 4.357 e 4.425, os juros de mora
devem  ser  computados  desde  a  citação,  com  a  incidência  dos  índices  aplicados  à
caderneta de poupança, por força da redação conferida pela Lei n.° 11.960/2009, cuja
declaração  de  inconstitucionalidade  somente  atingiu  o  mecanismo  de  correção
monetária (a inconstitucionalidade dos juros moratórios somente diz respeito a créditos
tributários8-9).

Segundo as diretrizes estabelecidas pelo STF por ocasião da Questão de Ordem10

na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.425/DF11, cujo acórdão foi publicado em
03/08/2015, deve-se aplicar, para fins de correção monetária de débitos imputáveis à

8 “O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do
crédito de que é  titular o  cidadão.  É que a  inflação,  fenômeno tipicamente econômico-monetário,  mostra-se
insuscetível  de  captação  apriorística  (ex  ante),  de  modo  que  o  meio  escolhido  pelo  legislador  constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do
período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º,
caput)  ao  incidir  sobre  débitos  estatais  de  natureza  tributária,  pela  discriminação  em  detrimento  da  parte
processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa
de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem
redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela
Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros
moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6
supra” (STF, ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
14/03/2013, DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014).

9 CIVIL,  PROCESSUAL  CIVIL,  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  [...]  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA
REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001, E, APÓS, DA LEI 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI 11.960/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO ART.  1º-F DA LEI 9.494/97.  ADI 4.357/DF.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO  STJ,  QUANDO  DO  JULGAMENTO  DO  RESP  1.270.439/PR,  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES DO STF E
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. […] V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar  o  REsp 1.270.439/PR,  julgado  sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos,  perfilhando o  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal acerca de mencionada declaração de inconstitucionalidade, firmou nova orientação
acerca da incidência de correção monetária e dos juros moratórios, nas condenações impostas à Fazenda Pública:
"Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária
das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  que  reflitam a  inflação  acumulada  do  período,  a  ela  não  se
aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança;  e  (b)  os  juros  moratórios  serão
equivalentes  aos índices  oficiais  de remuneração  básica e  juros aplicáveis  à  caderneta  de poupança,  exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. O Relator da ADIn
no Supremo,  Min.  Ayres  Britto,  não  especificou  qual  deveria  ser  o  índice  de  correção  monetária  adotado.
Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. No
caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem
origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001
-, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá
ser  calculada com base no IPCA,  índice que melhor  reflete  a inflação acumulada do período" (STJ,  REsp
1.270.439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). VI. Tratando-se, in
casu, de condenação imposta à Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores
públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do
art.  3º  do Decreto-lei  2.332/87,  no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória
2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art.
1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.
5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir



Fazenda Pública,  desde cada vencimento,  o índice oficial  de remuneração básica da
caderneta  de  poupança (TR) de  30 de  junho de  2009 até  25  de  março  de  2015,  e,
somente a partir desse último marco, o IPCA-E.

 
Posto isso, conhecidos o Apelo e a Apelação Adesiva, dou provimento parcial

ao primeiro para determinar  que os juros  de mora  sejam computados  desde a
citação  com  base  no  índice  aplicado  à  caderneta  de  poupança, e  à  correção
monetária,  desde  cada  vencimento  mensal,  seja  aplicado  o  índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho de 2009 até 25
de  março  de  2015,  e,  somente  a  partir desse  último marco,  o  IPCA-E,  e  nego
provimento a Apelação Adesiva, mantendo a Sentença em seus demais termos. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

da publicação da referida Lei (30/06/2009). VII. Agravo Regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no REsp
1086740/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014).

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

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



Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


