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RESUMO: 

O presente artigo visa abordar a decisão proferida pelo Superior Tribunal 
Federal, referente à Repercussão Geral nº 870947, no qual tratou sobre o tema de 
quais serão os índices e correções monetárias em casos em que à Fazenda Pública 
for credora, no qual atualizou os índices de correções monetárias referentes aos 
precatórios em fases: de processo de conhecimento e execução de sentença, 
analisando a trajetória do tema, desde a Emenda Constitucional nº 62/2009, 
modificando o Art. 100 da Constituição Federal, em seu §12 e se está decisão índice 
também nos processos em curso antes da decisão proferida pelo STF ou se serão 
aplicados os índices de correções monetárias e juros apenas em processos depois 
da decisão proferida pela Suprema Corte.   
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           1: INTRODUÇÃO: 

O estudo visa abordar a importância da decisão proferida pelo Superior 
Tribunal Federal, no dia 11 de Novembro de 2017, referente ao Recurso 
Extraordinário nº 870947, decisão está que atualizou os índices de correções 
monetárias referentes aos precatórios em fases: de processo de conhecimento e 
execução de sentença, analisando a trajetória do tema, desde a Emenda 
Constitucional nº 62/2009, que modificou o §12, Art.100 da Constituição Federal. 

O objetivo do tema é trazer uma síntese da decisão proferida pelo Superior 
Tribunal Federal, que garantiu aos credores, nos quais possuem precatórios em face 
da Fazenda Pública a aplicação de índices de correções monetárias, não apenas na 
expedição até o pagamento do precatório, mas também nas fases de processo de 
conhecimento e execução de sentença.  

2: PRECATÓRIOS 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, o precatório  é a requisição de um juiz 
de 1º grau, mediante ofício, à autoridade administrativa, que é o Presidente do 
Tribunal, de numerário para pagamento decorrente de decisão judicial de 1º ou 2º 
graus, transitada em julgado. Na verdade, não é o Presidente que deve fornecer a 
quantia necessária ao pagamento, mas é ele que tem a função administrativa de 
promover junto à Administração o fornecimento da referida soma1.  

Sendo assim, o precatório é expedido pelo Presidente do tribunal onde o 
processo tramitou, após solicitação do juiz responsável pela condenação. Os 
precatórios podem ter natureza alimentar (decisões sobre salários, pensões, 
aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, benefícios previdenciários, 
créditos trabalhistas, entre outros) ou natureza comum (decisões sobre 
desapropriações, tributos, indenizações por dano moral, entre outros).  

Faz-se necessário salientar, que o precatório possui uma ordem cronológica, 
no qual transcreve-se in verbis: 

 

 

 Art.100, § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de 
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, 
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus 
valores atualizados monetariamente. 2 

                                                           
1 Humberto Theodoro Júnior. Precatórios: Problemas e Soluções  (Coordenação Orlando Vaz), Editora 

Del Rey, Belo Horizonte-MG, 2005, p. 51. 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc62.htm#art1 
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Para Antônio Flávio de Oliveira (2007) a ordem cronológica citada no art. 
100 da CF consiste em uma lista elaborada pelo órgão competente da Fazenda 
Pública, na qual contém o cadastro dos precatórios enviados pelo judiciário 
cronologicamente, ou seja, de acordo com a data de apresentação. Na definição de 
Antônio Flávio de Oliveira: “Trata-se, portanto, de registro elaborado para efeito de 
controle, quanto ao cumprimento do princípio isonômino previsto na Constituição, 
cuja exigência encontra, também, sede infraconstitucional no art. 10 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 3.” 

 

 

3: EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009: 

Na data de 09 de Dezembro de 2009, o legislador Constituinte Derivado, 
publicou a Emenda Constitucional 62/2009, na qual modificou o Art.100, §12, In 
Verbis: 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a 
atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o 
efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 
e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.  

Norma pela qual gerou várias questões incontroversas, tais como: a) tratou 
apenas das correções monetárias do lapso temporal da expedição até o seu 
pagamento; b) modificou as correções de mora para juros simples no mesmo 
percentual que é incidente sobre a caderneta de poupança, ou seja, juros de mora 
de 0,5%, deixando assim de acompanhar a inflação, ferindo, por conseguinte dos 
princípios constitucionais, sendo ele o Princípio da Isonomia.  

Segundo Canotilho, o princípio da igualdade está associado à proibição do 
arbítrio; o arbítrio da desigualdade é condição necessária e suficiente para a 
violação do princípio da igualdade4 e o violando o direito fundamental a propriedade, 
razão pela qual os valores dos precatórios já em fase de expedição até o efetivo 
pagamento não seriam reajustados com base na inflação anual, ferindo, portanto o 
principio da isonomia, visto que os valores não acompanhariam os índices de 
inflação. 

                                                           
3 Antônio Flávio de Oliveira. Precatórios – Aspectos Administrativos, Constitucionais, Financeiros e 

Processuais, 1ª Edição, 2ª Tiragem, Editora Fórum, Belo Horizonte-MG, 2007, p. 134. 
 
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, p. 419. 
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4: DO PARADIGMA DA AÇÃO DIRETA DE INSCONTITUCIONALIDADE 
Nº 4357 

Depois de reiteradas decisões sobre a polêmica a cerca da 
constitucionalidade do Art. 120, § 12 da CF, o Superior Tribunal Federal julgou a ADI 
nº 4357/2013, dando seu respectivo posicionamento referente ao tema, declarando 
inconstitucional o trecho “Independente de sua natureza ” e “índice oficial básico da 
Caderneta de poupança”. 

Colacionando in verbis o presente texto: 

 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a 
atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o 
efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros 
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta 
de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 
[GRIFOS]. 

 

Entretanto, a decisão proferida trouxe uma enorme lacuna jurídica, visto que 
o Superior Tribunal Federal não tratou da modulação do respectivo tema, ou seja, 
qual seria o lapso temporal no qual a sua decisão iria incidir sobre o caso concreto, 
trazendo uma insegurança jurídica para as controvérsias que tem como objeto o 
respectivo tema. 

Desta feita o STF fez a modulação da ADI 4357, dando eficácia prospectiva 
à decisão, ou seja, declarou inaplicáveis os dispositivos declarados inconstitucionais, 
apenas desta data ( 25/03/2015) para frente convalidando os precatórios expedidos.5 
Ficando mantido a aplicação do Índice oficial de Caderneta de Poupança (TR), após 
está data os índices dos precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Médio Final(IPCA-E).  

Diante do exposto o seguinte resumo a cerca da matéria: a) a partir de 
30/06/2009 a 25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F 
da Lei nº 9494/97) sendo que: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; 
os juros moratórios deverão ser aplicados aos mesmos moldes da caderneta de 
poupança. b) a partir de 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI 4357), 
as atualizações monetárias deverão ser Índice de Preços ao Consumidor Médio 
Final (IPCA-E), os juros de débitos não tributários deverão observar os índices da 
caderneta de poupança e os juros moratórios dos débitos tributários serão 

                                                           
5 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357QO.pdf 
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atualizados pela taxa Selic. Sendo assim, o legislador resolveu umas das grandes 
controvérsias, no que tange a correção monetária, aplicando a categoria do IPCA-E, 
acompanhando a inflação e trazendo mais segurança para os credores. 

5. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870947 

Conforme se depreende da leitura do artigo 102, III, da CF/88, há quatro 
hipóteses de cabimento no que pertine à interposição do recurso extraordinário: 
contrariedade à Constituição; declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei 
federal; declaração de validade de lei ou de ato de governo local contestado em face 
da Constituição; e declaração de validade de lei local contestada em face de lei 
federal. Em linhas gerais, observa-se que o recurso extraordinário será cabível 
quando houver controvérsia acerca de questão constitucional, a qual configura 
condição de admissibilidade da impugnação6.  

Nesse diapasão o Superior Tribunal de Justiça arguiu o tema que gerou uma 
repercussão para os operadores do direito e credores que tem como objeto ações 
contra à Fazenda Pública, no qual se discute a validade, ou não, da correção 
monetária e dos juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública 
segundos os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança( 
taxa referencial-TR), conforme determina o art. 1º F da lei 9.949/1997, com a redada 
pela lei 11.960/2009. 

Nesse sentido, a tese do Recurso Extraordinário, proferida pelo relator 
Ministro Luix Fux, in verbis: 

 

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; 2. 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 a atualização monetária das condenações impostas 
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta 

                                                           
6 AZEM, Guilherme Beux Nassif. Repercussão Geral da Questão Constitucional no Recurso 

Extraordinário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p.83. 
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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 destina7. 
 

Nesse diapasão, ficou consolidada a matéria pacificando o entendimento no 
qual os índices de correções monetárias aplicados contra condenações em que à 
Fazenda Pública for o polo passivo serão considerados o IPCA-E, e os juros 
aplicados pela caderneta de poupança, ou seja, 0,5% ao mês e 6% ao ano. 
Entretanto, apesar da tese firmada pelo STF, ficou o questionamento à cerca da 
matéria; será que serão aplicados os índices em processos nos quais já estão em 
fases de execução, ou, só após a data da repercussão que serão impostos os 
índices proferidos pelo STF, ou será que os tribunais já estão aplicando essa 
decisão nos caso casos concretos. 

6.  A COISA JULGADA E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 890974 

Nas palavras do ilustre jurista Fredier Didier Junior, a jurisdição é a função 
atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo, 
reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, 
em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se 
indiscutível8. É exatamente essa aptidão, a de se tornar indiscutível, um dos 
atributos marcantes decisão posta por meio da atividade jurisdicional, vale dizer, “a 
coisa julgada é situação jurídica que diz respeito às decisões jurisdicionais. Somente 
uma decisão judicial pode tornar-se indiscutível e imutável pela coisa julgada 
material9, sendo assim a coisa julgada é uma categoria jurídica que estabiliza as 
relações jurídicas de modo definitivo, ademais é um instituto jurídico, no qual está 
relacionado como o princípio da segurança da jurídica, no qual está expressamente 
constituído em nosso texto constitucional Art.5,§3610.” Desta feita, o ponto principal 
da discussão é se os Tribunais estão respeitando o instituto da coisa julgado, no que 
tange ao Recurso Extraordinário supracitado. 

Nesse sentido está à Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO.  

                                                           
7http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA

%2E+E+870947%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+870947%2EACMS%2E%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/od4sc7u 

 
8 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo. V. 1. 

Salvador: Jus Podium, 2008. p.65 
. 
9 DIDIER2.1.1JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo. V. 1. 

Salvador: Jus Podium, 2008. p.74 
. 
10  À lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Da data do inadimplemento até a entrada em vigor da Lei nº 
11.960/09, deve incidir o IGP-M como índice de correção 
monetária. 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, quando do 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com 
Repercussão Geral (Tema 810), declarou a 
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 
atualização monetária das condenações impostas contra a 
Fazenda Pública, deve ser aplicado o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E desde a entrada em 
vigor da Lei Federal nº 11.960/09, ou seja, 29.06.2009. 
JUROS. 
Quanto aos juros, devem ser calculados nos termos do art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 
ou seja, no percentual aplicado à caderneta de poupança, a 
contar da citação. 
RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. 
RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DE ESCOLA. ADICIONAL 
NOTURNO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 10.098/94. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA A 
SER APLICADA.  
Em se tratando dos servidores de escola, regidos pelo Regime 
Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado, aplica-se o 
disposto no artigo 113 da Lei nº 10.098/94, que expressamente 
prevê a possibilidade de pagamento do adicional noturno aos 
servidores do Estado, respeitada a prescrição quinquenal. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Considerando a decisão final da ADI 4357/DF, em que houve o 
julgamento pela inconstitucionalidade da Lei nº do art. 1º F, da 
Lei nº 9.494/97, sem que subsistisse a modulação de efeitos, 
inaplicável a TR em qualquer período. Ante tais considerações, 
deve ser utilizado o IPCA-E como base de cálculo para fins de 
correção, por ser o índice que melhor reflete as perdas 
remuneratórias no período. Precedente Jurisprudencial. 
JUROS MORATÓRIOS. 
No tocante aos juros moratórios, serão nos termos da nova 
redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação. 
 
RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. 
 
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 
MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE NÍVEL. 
COMPROVADA A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS 
LEGAIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PELO VALOR 
HISTÓRICO. CORREÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.   
A alteração de nível não é ato discricionário do Administrador 
Público, porquanto não se confunde com promoção. Veja-se 
que a promoção é a alteração de classe a classe, que depende 
da análise de critérios objetivos e subjetivos, enquanto a 
alteração de nível é uma condição pessoal do servidor, que 
adquire direito à elevação de nível pelo simples fato de obter 
habilitação específica prevista em lei. Quanto ao caso concreto 
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apresentado, a parte autora detinha direito ao avanço de nível, 
o que foi reconhecido administrativamente, pelo que perdeu a 
ação o objeto quanto a este aspecto. No entanto, o que se 
verifica dos cálculos trazidos pelo próprio Estado do Rio 
Grande do Sul, as verbas em atraso foram pagas pelo seu 
valor histórico, não sofrendo qualquer forma de correção, a 
demonstrar enriquecimento ilícito da Administração, o que é 
repudiado pelo sistema legal vigente. Assim, é de ser julgado 
procedente o feito, para determinar a atualização do valor pago 
retroativamente pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a 
redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/2009, incidindo os 
índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial) até 
25/03/2015 e, após a modulação da ADI 4357/DF em 
25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E). 

 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. 
 

 
Desta feita, percebe-se que os processos nos quais estavam em fase de 

conhecimento, já estão sendo aplicados as correções monetárias e índices, nos 
quais o Superior Tribunal Federal proferiu em Dezembro de 2017, respeitando o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada, entretanto nos processos nos quais estão em fase 
de execução de sentença não está sendo aplicado a decisão proferida pela 
Suprema Corte. 

Ante o exposto, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul: 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.  
PENSÃO POR MORTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4425 E 4357.  
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CÁLCULO DOS VALORES 
DEVIDOS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. ART. 509, § 2, DO 
CPC. 
Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, não há 
que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do 
art. 1.022 do CPC.  
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. 
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da 
matéria já decidida pelo colegiado, nem à modificação da 
decisão.  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 
UNÂNIME. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR. ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E O 
PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 
POSSIBILIDADE. LEI Nº 11.960/90, QUE TEM APLICAÇÃO 
NO PRESENTE CASO, INCIDINDO DESDE 30JUN09 OS 
ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA 
CADERNETA DE POUPANÇA E VIGORARÁ ATÉ 25MAR15. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S 4.357 E 4.425 
CONSIDERADA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDERADO. 
1. A atualização no caso de expedição de RPV 
complementar deverá observar a redação do art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/97, conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, já 
que tem aplicação impositiva nos termos das reclamações 
enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal na modulação 
dos efeitos da ADI nº 4.357-DF, bem como pela posição do 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 
1.205.946-SP, relator o Min. Benedito Gonçalves, na forma 
do art. 543-C do CPC (repetitivo). 
2. A declaração de inconstitucionalidade da expressão 
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança”, constante do § 12 do art. 100 da Constituição 
da República, levou à inconstitucionalidade, por 
arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09. 
3. Em vista da modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 
4.425 pelo Supremo Tribunal Federal, a fórmula de 
atualização e juros moratórios conferida pelo art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 
11.960/90, que tem aplicação no presente caso, incidindo 
desde 30JUN09 os índices oficiais de remuneração básica 
da caderneta de poupança e vigorará até 25MAR15, quando 
então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como fator de 
atualização monetária, com base no art. 27 das Leis nºs 
12.919/13 e 13.080/15, que fixam tal indexador para a 
compensação da mora. 
4. Portanto, após 25MAR15, não tem mais aplicação aos 
débitos provenientes de condenação judicial de verbas 
remuneratórias, a Lei nº 12.703/12, que alterou o inciso II 
do art. 12, por se referir aos rendimentos da caderneta de 
poupança. 
5. Ademais o tema 810 já foi resolvido pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento que aconteceu em 
20SET17, não se alterando o raciocínio antes desenvolvido 
na modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425 pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
6. Também quanto aos juros de mora, pelo mesmíssimo 
raciocínio, o parâmetro são os juros da caderneta de 
poupança, que são de 6% ao ano, quando ultrapassado o 
prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o pagamento da 
RPV. 
7. Verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de 
Justiça “O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao 
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recurso quando houver entendimento dominante acerca do 
tema”. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 

 

Na jurisprudência supramencionada, o caso concreto tratou que a 

Requisição de Pequeno Valor fora expedida no dia 06 Março de 2012, no qual foi 

atualizada até 06 de Setembro de 2011, entretanto quando fora efetivado o bloqueio 

à quantia já estava desatualizada. Ademais a tese do agravante foi que o cálculo foi 

feito com índices diversos daqueles que foram definidos no trânsito em julgado em 

2011, sendo considerado o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O 

agravante pediu a reforma da decisão agravada para que seja observado o índice 

fixado pela sentença. 

Colaciono a decisium do relator para o respectiva análise: 

“Ainda, lembro que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça tem 

mandado aplicar tais critérios de atualização monetária e compensação da mora dos 

entes públicos mesmo em se tratando de precatórios antigos. Na sessão do colendo 

Órgão Especial de 16MAI16 ainda foram julgados quase uma dezena de agravos 

regimentais com a mesma argumentação do presente recurso, sendo todos eles 

rejeitados por unanimidade. E a sua ementa é clara e dispensa maiores 

considerações”.  

 

: 

AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA. Aplicação do IGPM, fixado na sentença, até a 
entrada em vigor da EC 62/2009 e incidência da TR a partir 
deste marco. Ausência de violação à coisa julgada.  
Julgamento de acordo com a modulação realizada pela E. 
STF na ADI 4.357 e Resolução 115/2010 do CNJ.  
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, UNÂNIME.   
(Processo Administrativo 026505-0300/16-1, Precatório nº 
115463, rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 
16MAI16). 

 

Neste contexto, não há como argumentar acerca do direito adquirido a 

determinado fator de atualização monetária e incidência de juros de mora, quando o 

tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça e definido que a sistemática 
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implantada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 aplicava-se aos feitos em curso, mesmo 

iniciados muito antes de sua vigência.  

Ademais, o tema 810 já fora resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento que aconteceu no dia 20SET17, não se alterando o raciocínio antes 

desenvolvido na modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425 pelo Supremo 

Tribunal Federal. A tese da Repercussão Geral restou assim proclamada: 

 

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; 

2. 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 
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. 

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, entendo que devam ser idênticos os critérios para a 
correção monetária de precatórios e de condenações 
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a 
Corte assentou 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 
exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a 
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda 
Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se 
cuide. 

 

Sendo assim, não é mais crível aplicar qualquer outro índice que não estes 

definidos pelo STF, na medida em que, como dito pelo Min. Luiz Fux, “O vento que 
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venta lá tem que venta aqui”, ao se referir quanto ao julgamento da questão de 

ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades números 4.357 e 4.425 pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Também quanto aos juros de mora, pelo mesmíssimo raciocínio, o 

parâmetro será os juros da caderneta de poupança, que são de 6% ao ano, quando 

ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o pagamento da RPV. 

Portanto, a agravante investe contra temas que estão resolvidos pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou expressamente 

contemplado na legislação vigente. 

Mais não precisa ser dito, razão porque nego provimento ao agravo de 

instrumento11”. 

7: CONCLUSÃO: 

Foi possível constatar no presente estudo, as diversas alterações 

legislativas, no que tange aos índices de correções monetárias e juros, contra 

condenações impostas à Fazenda Pública, desde a Emenda Constitucional 62/09 

sobre o prisma em análise do Art. 100, §12 da Constituição Federal e o Recurso 

Extraordinário proferido pelo Superior Tribunal Federal em 2017, que firmou tese, 

que à correta correção monetária aplicada contra as ações em que à Fazenda 

Pública é o polo passivo é o IPCA-E e os juros serão aplicados sobre com referência 

a Caderneta de Poupança, ou seja, 0,5% ao mês, 6% ao ano. Contudo, após a 

decisão constatou-se que, embora a jurisprudência a respeito tema seja nova, o 

Tribunal do Rio Grande do Sul, está com o entendimento de que os processos em 

fase de conhecimento estão sendo aplicados os índices que a suprema corte já 

proferiu, entretanto nos processos nos quais estão em curso, tais como: execução 

de sentença e precatórios, nos quais o Estado não pagou, continua sendo aplicado o 

índice de correção da sentença, sendo desprovidos agravos, nos quais questionam 

que o índice ora aplicado é o proferido pela Suprema Corte no Recurso 

Extraordinário nº 890974, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E, e os juros como 

referenciais os da caderneta de poupança. 

                                                           
11http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=EXECUÇÃO+DE+SENTENÇA+CORREÇÃO+MONET

ÁRIA&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-
site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=FAZENDA+PUBLICA+CORREÇÕES+DE+MORA&site
=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris. 
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