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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão
Embargos de Declaração – nº. 0000892-38.2014.815.0061

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS – representado por 
seu Procurador Pedro Vítor de Carvalho Falcão

Embargado: Fernando Bento da Silva – Adv.: Maria Oletriz de Lima Filgueira 
– OAB/PB Nº 11.534

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
FAZENDA PÚBLICA.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  AJUSTE
AO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE PELO STF. TEMA
810  EM  REPERCUSSÃO  GERAL. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELO IPCA-
E.  REFORMADA EM PARTE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

-   Os juros moratórios devem incidir  nos termos do
art.  1º-F  da  Lei 9.494/97  e  a  correção  monetária
segundo  o  IPCA-E,  conforme  decidido  pelo  STF  ao
apreciar o tema 810 em repercussão geral.

- Nos termos do entendimento do STF fixado nas ADIs
4.357 e 4.425 e no julgamento do RE 870.947, com
repercussão geral reconhecida, mesmo em relação aos
débitos  ainda  não  inscritos  em  precatório  é
inconstitucional a correção monetária pelo art. 1º-F da
Lei  nº  9.494/97,  com  redação  pela  Lei  nº
11.960/2009,  devendo  ser  aplicado  a  este  título  o
IPCA-E como índice que melhor reflete a inflação no
período.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de

declaração.



Processo nº. 0000892-38.2014.815.0061

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 120/127) opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido pela Terceira
Câmara  Cível,  que  negou  provimento  a  Apelação  Cível manejada  pelo
embargante.

Em  suas  razões,  aduz  a  autarquia  previdenciária  que  o
acórdão  embargado foi  omisso  ao  não  manifestar-se  sobre  a  eficácia  erga
omnes e efeito vinculante da decisão proferida nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF,
nos  termos  do  art.  102,  §2º,  da  CF/1998.  Ao  final,  requereu  que  o
conhecimento e provimento dos embargos “a fim de suprir  a omissão para
efeito de estabelecer que a correção monetária das prestações vencidas seja
aplicada, a partir de 29/06/2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação  dada  pela  Lei  nº  11.960/2009,  até  a  data  da  requisição  do
precatório,  por  força  da decisão proferida em questão  de ordem nas  ADIs
4.357/DF e 4.425/DF, de eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos
do art. 102, §2º, da CF/1988”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões às fls. 132/141.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão gira em torno dos  fatores de correção
monetárias  aplicáveis,  nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  em
momento anterior à expedição do precatório.

Na hipótese  presente,  faz-se  necessária  a  adequação  do
decisório aos termos da decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, em Repercussão Geral.

No caso dos autos, a data inicial do pagamento retroativo
do benefício previdenciário, fixada na sentença, fl. 15, foi a do requerimento
administrativo, que se deu em 15.10.2012.

 
Portanto,  a condenação abarca apenas período em que já

estava em vigor a Lei n. 11.960/09, sendo assim, o montante a ser restituído



Processo nº. 0000892-38.2014.815.0061

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial de atualização aplicável
às  cadernetas  de  poupança,  conforme  alteração  introduzida  pela  referida
norma ao art.  1º-F da Lei n. 9.494/97, substituindo, portanto, o índice até
então aplicável, o INPC, como determinava os comandos insertos nos artigos
41-A, da Lei 8.213/911 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/20152,
vejamos:

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
de nos   4.357 e 4.425, ficou decidido que todas as condenações impostas à
Fazenda,  em relação aos débitos já inscritos em precatório  , é inafastável a
incidência da Lei 11.960/09 até 25/03/2015, por conta da decisão proferida
naquela  data,  em que foi  feita  a  modulação dos  efeitos  da declaração de
inconstitucionalidade, que passou a vigorar da seguinte forma: ficou mantida,
para fins de correção monetária, a aplicação do índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança (TR) até a data do julgamento da modulação de
efeitos  (25.03.2015),  após  deverá  ser  aplicado  o  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E),  observando-se  o  que  seria  decidido
pela  Suprema  Corte  quanto  à  Repercussão  Geral  (Tema  nº  810)  no  RE
870.947.

Por  sua  vez,  conforme  decidido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  –  STF,  no  julgamento  ocorrido  em 20/09/2017,  com Repercussão
Geral, Tema 810, do RE n. 870.9473, que, no que toca aos débitos da Fazenda

1Art.  41-A  da  Lei  8.213/91.   O  valor  dos  benefícios  em manutenção  será  reajustado,
anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.  
2Art.  179  da  Instrução  Normativa  77/2015.  O  índice  de  correção  dos  salários  de
contribuição  utilizados  no  cálculo  do  salário  de  benefício  é  a  variação  integral  do  Índice
Nacional de Preço ao Consumidor - INPC, referente ao período decorrido, a partir da primeira
competência do salário de contribuição que compõe o PBC, até o mês anterior ao do início do
benefício, de modo a preservar o seu valor real, conforme definido no art. 29-B da Lei nº
8.213, de 1991.
Art. 212 da Instrução Normativa  77/2015. Os valores dos benefícios  em manutenção
serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base na variação anual do
INPC, apurado pela Fundação IBGE, conforme definido no art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991,
exceto para o ano de 2010, no qual foi atribuído reajuste excepcional específico pela Lei nº
12.254, de 15 de junho de 2010.
3 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

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1991/8213.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1991/8213.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/2010/12254.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/2010/12254.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1991/8213.htm
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Pública,  não  inscritos  em  precatório  ,  foi  fixado  o  entendimento  pela
inconstitucionalidade do art.  1°-F da Lei  9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, que fixa a correção monetária segundo os índices de
remuneração da caderneta de poupança, tendo em vista a ofensa ao direito
de propriedade. 

Naquela oportunidade, o Relator, Ministro Luiz Fux, a fim de
evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência
e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão  de  ordem nas  ADIs  nº  4.357  e  4.425,  entendeu  que  devem ser
idênticos  os  critérios  para  a  correção  monetária  de  precatórios  e  de
condenações judiciais da Fazenda Pública.

E, por naquele momento, a Corte ter assentado que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nesse sentido,
votou  pela  aplicação  do  aludido  índice  a  todas  as  condenações  judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que fosse o ente federativo.

No  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  supracitado
restou assentado que,  conforme já constatou o Supremo no julgamento das
ADIs 4.357 e 493, revela-se inidônea a utilização da Taxa Referencial  (TR)

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, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017). Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&  doc
ID= 1408072 8 >. Acesso em 26.02.2018.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1408072%208
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1408072%208
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&
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como índice de atualização de débitos  judiciais,  vejamos parte do voto  do
Ministro Edson Fachin:

Com efeito, o raciocínio lógico-jurídico que resultou na
conclusão de que a Taxa Referencial não é índice idôneo
para preservar o direito de propriedade, na medida em
que,  historicamente,  demonstra-se  muito  aquém  da
inflação, não refletindo a variação do poder aquisitivo
da moeda, aplica-se sem qualquer restrição aos débitos
ainda  não  inscritos  em  precatório, não  havendo
justificativa  para  distinguir  o  índice  de
atualização  para  um  mesmo  débito,  tendo  em
conta  o  momento  no  qual  ele  se  encontra  em
apuração,  se  antes  ou  após  a  expedição  do
precatório. O que se revela fundamental neste caso é
observar  a necessidade de preservação do direito  de
propriedade, em cuja essência está a manutenção do
seu valor real.
(...)
Especificamente no tocante aos valores devidos a título
de  benefícios  previdenciários,  objeto  do  recurso
extraordinário,  não  é  demais  observar  que  o  próprio
INSS utiliza  índice  diverso  da  TR  para  a  atualização
monetária  de  valores  pagos  ou  cobrados  na  via
administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como
os salários de contribuição que fazem parte do cálculo
do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da
Lei  8.213/91  e  artigos  179  e  212,  da  Instrução
Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de
parcelas  relativas  a  benefícios  efetuados  com atraso,
administrativamente, independentemente de ocorrência
de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o
momento  em que  restou  devido,  pelo  mesmo  índice
utilizado  para  os  reajustamentos  dos  benefícios  do
RGPS, apurado no período compreendido entre o mês
que  deveria  ter  sido  pago  e  o  mês  do  efetivo
pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN
77/2015).

Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via
administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão
para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao
segurado,  caso  esses  mesmos valores  venham a ser
pagos  na  via  judicial.  Assim  agindo,  estar-se-ia
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violando o referencial de isonomia que deve presidir as
relações entre Estado e particulares, pois estes devem
estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros
e à atualização monetária quando se está tratando de
uma relação jurídica de igual natureza.

Nesse sentido, vejamos os termos do acórdão lavrado no
aludido  julgamento,  que  deu provimento  parcial  ao  Recurso  Extraordinário
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810
da  repercussão  geral,  deu  parcial  provimento  ao
recurso  para,  confirmando,  em  parte,  o  acórdão
lavrado  pela  Quarta  Turma  do  Tribunal  Regional
Federal  da  5ª  Região,  (i) assentar  a  natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não
tributário) e  (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença   e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei
nº  9.494/97  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco
Aurélio,  e  parcialmente  os  Ministros  Teori  Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final,
por maioria,  vencido o Ministro Marco Aurélio,  fixou
as seguintes teses  , nos termos do voto do Relator:
1) 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,  aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos  quais  a  Fazenda Pública  remunera  seu crédito
tributário,  em respeito  ao  princípio  constitucional  da
isonomia  (CRFB,  art.  5º,  caput);  quanto  às
condenações  oriundas  de  relação  jurídica  não-
tributária,  a  fixação dos juros  moratórios  segundo o
índice  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança  é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o  disposto  no  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97  com  a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F



Processo nº. 0000892-38.2014.815.0061

da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
nº  11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  a
atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional  ao  impor  restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida  adequada  a  capturar  a  variação  de
preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.  Presidiu  o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Diante  de  tais  circunstâncias,  temos  que  a  decisão  do
Supremo Tribunal Federal, quanto à modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do artigo  1º-F,  da Lei  nº  11.960/2009,  proferida  nas
ADIs  nº  4357 e  4425,  determinou a incidência  do índice  de remuneração
básica  da  caderneta  de  poupança  (TR)  para  os  precatórios  expedidos  ou
pagos  até  25.03.2015.  Tratando-se  de  ação  em  curso,  onde  o  débito
exequendo  de  dívida  ainda  não  foi  objeto  de  expedição  de  precatório,
aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Ante  o  exposto,  ACOLHO  EM  PARTE os  Embargos  de
Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão, tão
somente, para adequá-lo aos termos do que foi decidido pela Suprema Corte
quanto à Repercussão Geral (Tema nº 810), no RE 870.947/SE, que, mesmo
em relação aos débitos ainda não inscritos em precatório é inconstitucional a
correção monetária pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação pela Lei
nº 11.960/2009, devendo ser aplicado a este título o IPCA-E como índice que
melhor reflete a inflação no período.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Relator) – (Juiz convocado para substituir

o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e

Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para  substituir  a

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de sessões da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado 
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