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AUTOR: INSTITUTO FEDERALDEEDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA IF/BA
RÉU: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, MARGARIDA ANGELICA BISPO MAGALHAES, 
ROBERTO  JOSE  TRIPODI  MARCHI,  SINDICATO  NACIONAL  DOS  SERVIDORES  DA 
EDUCACAO FEDERAL DE 1 E 2 GRAUS

- S E N T E N Ç A -
(TIPO A)

Trata-se de Embargos à Execução de Título Judicial opostos pelo INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF/BA (ex CEFET) - em 
desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FEDERAL DE 1º E 
2º GRAUS e outros,  em que o embargante se insurge contra os valores calculados pelos 
embargados,  apontando  a  existência  de excesso  execução  no  montante  de  R$ 
4.613.333,60  (quatro  milhões,  seiscentos  e  treze  mil,  trezentos  e  trinta  e  três  reais  e 
sessenta centavos).

Alega o embargante tratar-se de sentença que o condenou à incorporar em 
favor dos servidores substituídos o percentual de 28,86% concedidos aos servidores militares 
da União desde janeiro de 1993 e ao pagamento das diferenças salariais vencidas.

Sustenta, em síntese, o embargante, com base em parecer elaborado pelo 
seu Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias, a existência de excesso de execução decorrente:

1. Da  inclusão  de  servidores  que  firmaram  acordo  com  o  CEFET  e 
perceberam  administrativamente  parcelas  a  título  de  28,86%;  de 
servidores  sem  documentação  do  contrato  de  prestação  de  serviços 
advocatícios, ou seja excluídos da relação de fls. 2449/4658 e 4680/4689; 
e de servidores que obtiveram a integralidade dos 28,86% através da lei 
8.627/93;

2. Do cálculo de valores divergentes e excessivos em relação aos servidores 
individualizados no item 4 da análise técnica (Parecer Técnico 1.270/2009-
C-NECAP/PU/BA/AGU);

3. Da inclusão indevida de rubricas que não integram a base de cálculo do 
28,86%, em relação aos exequentes individualizados no item 5 do mesmo 
Parecer Técnico;

4. Planilhas de cálculo em duplicidade para alguns servidores; ausência de 
planilha de cálculo para outros e divergência entre valores apresentados 
na  folha-resumo  e  na  planilha  de  cálculos  para  os  servidores 
individualizados na inicial;

5. Cálculo de juros para as servidoras apontadas na inicial em períodos cuja 
base de cálculo era zero;
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6. Inclusão de servidores falecidos sem notícia de habilitação de herdeiros;

7. Litispendência  em relação  à  servidora  Ana  Lúcia  Soares  da  Conceição 
Araújo;

8. Incidência de juros de mora na razão de 1% ao mês a partir de 01/2003, 
quando deveria ser computado para todo o período juros de 0,5%;

9. Ausência de desconto referentes às contribuições previdenciárias;

Juntou documentos (fls. 08/1107).

Às fls. 1110 os embargos foram recebidos e, ato contínuo, suspenso o curso 
da execução. 

Impugnação apresentada pelo Sindicato Nacional dois Servidores da Educação 
Federal de 1º e 2º Graus (fls. 1115/1136). Na oportunidade, afirmou que foram excluídos dos 
seus  cálculos  todos  os  substituídos  que  tiveram os  termos  de  acordo  homologados  e 
encartados aos autos pelo executado, bem como que o embargante não se desincumbiu de 
comprovar a celebração de acordo com os substituídos arrolados, ademais da matéria estar 
preclusa  quanto  ao  ponto,  haja  vista  que  a  apresentação  dos  referidos  acordos  –  fato 
modificativo do direito dos substituídos -  deveria ter sido feita na contestação, na fase de 
conhecimento.

Quanto à alegação de que os servidores que não possuem documentação de 
prestação  de  serviços  advocatícios  acostados  aos  autos  não  poderiam  ser  incluídos  nas 
planilhas de cálculo do exequente, este defende que os referidos contratos de prestação de 
serviço  advocatício  juntados  pelo  Sindicato  são  hábeis  unicamente  para  provar  a  relação 
jurídica existente entre os substituídos e seus patronos, nada influenciando o valor do débito 
executado.

No que toca à alegação de que foram incluídos nos cálculos servidores que 
obtiveram  a  integralidade  do  percentual  de  28,86%  através  da  Lei  8.627/93,  pontua  o 
sindicado embargado que foram apuradas as diferenças devidas aos substituídos apontados, 
levando em consideração os percentuais já auferidos por estes mesmo substituídos, consoante 
demonstrativo.

Em relação à divergência apontada quanto aos servidores arrolados no item 4 
do  parecer  do  embargante,  sustenta  o  sindicado  embargado  que  seus  cálculos  foram 
elaborados  em  estrita  atenção  às  fichas  financeiras  dos  seus  substituídos,  enquanto  o 
embargante limita-se a afirmar divergência genericamente, sem apontar os percentuais por ela 
aplicadas para fim de possibilitar a identificação das referidas divergências.

Afirma, ademais, que a coisa julgada é clara ao determinar que o índice de 
28,86% incida  sobre  os  vencimentos  e  proventos  dos  servidores,  com o  pagamento  das 
diferenças salariais consectárias e demais vantagens auferidas.

Quanto  à  divergência  apontada  quanto  ao  substituído  Heitor  Guerra  do 
Nascimento,  novamente  o  embargante  não  especifica  a  incongruência  supostamente 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL IRAN ESMERALDO LEITE em 08/11/2019, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 59047243300270.

                                 Pág. 2/10



 

  0  0  1  2  0  4  2  9  5  2  0  0  9  4  0  1  3  3  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Processo N° 0012042-95.2009.4.01.3300 (Número antigo: 2009.33.00.012047-2) - 16ª VARA - SALVADOR
Nº de registro e-CVD 00164.2019.00163300.1.00206/00128

encontrada, razão pela qual reitera o valor constante do resumo da execução.

Em  relação  à  litispendência  afirmada  quanto  à  substituída  Ana  Lúcia  da 
Soares da Conceição Araújo, afirma que o CDC permite a defesa coletiva de direitos individuais 
homogêneos, difusos e coletivos sem prejudicar a defesa individual de direito, assegurando ao 
indivíduo a liberdade de optar pelo prosseguimento da sua ação individual, o que no caso não 
teria acontecido.

Rebate,  ainda,  a  alegação  de  que  existem  substituídos  falecidos  cujos 
herdeiros não se habilitaram, ao argumento de que tal habilitação apenas far-se-á necessária 
quando do pagamento dos respectivos créditos.

Quanto às planilhas não apresentadas, sustenta que tal fato não inviabiliza a 
conta apresentada, já que o resumo fora acostado à conta de liquidação. Na oportunidade, 
requer a juntada das memórias de cálculo apontadas.

No tocante à alegação de que teriam sido apurados juros em períodos cuja 
base de cálculo era zero, o embargado requereu a juntada de planilhas de cálculo retificadas.

Por fim, sustenta que a redução do percentual de juros de mora aplicável às 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  de  1% para  0,5%,  promovida  pela  MP  2.180-
35/2001 não se aplica indistintamente aos processos em curso.

Quanto ao desconto das contribuições previdenciárias, tais valores haverão de 
ser  deduzidos  do  valor  bruto  a  ser  pago  a  cada  um  dos  substituídos  no  momento  do 
pagamento.

Acostou documentação de fls. 1137/1173.

Às  fls.  1174,  os  embargados  Antônio  Carlos  Cavalcante,  Margarida  Maria 
Angélica Bispo Magalhães e Roberto José Tripodi Marchi se manifestaram no sentido de que o 
embargante não se insurgiu contra os cálculos por eles apresentados na execução, razão pela 
qual houve concordância tácita do embargante quanto aos valores que lhes são concernentes.

Intimados para especificar provas (fls. 1176), as partes informaram não haver 
provas a produzir.

Em decisão de fls. 1185 o Magistrado então responsável pela condução do 
feito determinou a produção de prova pericial.

Quesitos  do  sindicato  embargado  (fls.  1191/1193)  e  do  embargante  (fls. 
1205/1206). 

Às  fls.  1247/1249  foi  proferida  decisão  traçando  os  parâmetros  a  serem 
observados pela perícia.

Laudo pericial contábil  acostado às fls. 1407/1455, acompanhado de mídia 
eletrônica, sobre o qual se manifestaram o IFBA (fls. 1477/2046) e o sindicato embargado (fls. 
2065/2074), anuindo, este último, com as conclusões alcançadas pelo perito.
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Às fls. 2079/2083 foi proferida decisão determinando o retorno dos autos ao 
perito, para que este elaborasse laudo complementar, observando:  a) em relação à taxa de 
juros, o percentual de 1% ao mês, até o advento da MP 2.180-35, que acresceu o art. 1º F à 
lei 9.494/97, o percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP 2.180-35 até a Lei 11.960/2009, a 
partir de quando deveria ser observado o percentual estabelecido para caderneta de poupança; 
b)  a  exclusão  dos  substituídos  que  efetuaram  transação  administrativa  não  homologada 
judicialmente e  c)  os supostos erros materiais apontados pelo embargante, corrigindo-os se 
pertinentes.

Noticiada a interposição de agravo de instrumento (fls. 2089/2093) por parte 
do embargante.

Laudo Pericial Complementar (fls. 2152/2175), sobre o qual se manifestou o 
embargante às fls. 2177/2182.

Em decisão de fls. 2202/2204, foi determinado o retorno dos autos ao perito 
para que este revisse seus cálculos, considerando os índices de correção monetária constantes 
daquela decisão.

Laudo Pericial Complementar (fls. 2214/2227). Ouvidos acerca das conclusões 
do perito, o embargante reiterou suas manifestações anteriores e impugnou a utilização do 
IPCA-E como índice de correção monetária (fls. 2230/2233). 

Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido.

DA INCLUSÃO DE SERVIDORES QUE FIRMARAM ACORDO COM O CEFET 
E  PERCEBERAM  ADMINISTRATIVAMENTE  PARCELAS  A  TÍTULO  DE 
28,86%

Consoante assentado na decisão de fls. 2079/2083, que fixou os parâmetros 
de cálculo a serem observados pelo perito, cujos fundamentos aqui incorporo para fins de 
julgamento,  tem-se  que  a  celebração  de  acordo  exclui  o  servidor  da  execução, 
independentemente de tal acordo ser anterior ou não à coisa julgada, haver sido homologado 
ou não judicialmente, eis que se trata de encontro de vontades livres em sua origem e perfeito 
segundo o ordenamento jurídico. 

Ademais, o STJ em sede de recurso repetitivo Resp 1318315 sedimentou o 
entendimento acerca da desnecessidade de homologação judicial  dos termos de transação 
extrajudicial  firmados  entre  servidores  públicos federais  civis  substituídos pela embargada, 
ante à inexistência, quanto a estes, de demanda judicial individual ajuizada.

Merece provimento, portanto, os embargos quanto ao ponto.

DA INCLUSÃO DE SERVIDORES SEM DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, OU SEJA, EXCLUÍDOS 
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DA RELAÇÃO DE FLS. 2449/4658 E 4680/4689

No que  toca  a  alegação  de  que  foram incluídos  nos  cálculos  do  sindicato 
embargado servidores sem documentação do contrato de prestação de serviços advocatícios, o 
art. 8°, inciso III da Constituição Federal, confere legitimidade ao  Sindicato,  na condição de 
substituto  processual,  para  a  defesa  judicial  dos  interesses  coletivos  de  toda  a  categoria, 
tornando dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa, 
dispensa  esta  que  alcança,  pela  mesma  razão,  os  contratos  de  prestação  de  serviços 
advocatícios entre os substituídos e o escritório que representa o sindicato substituto.

Tal documentação, consoante apontada pelo embargado, se prestam a provar 
a relação jurídica existente entre os substituídos e seus patronos, não influenciando o valor do 
débito executado,  razão pela qual confiro validade ao cálculo elaborado pelo  expert, 
que inclui estes servidores e, no ponto, rejeito os embargos.

DA INCLUSÃO DE SERVIDORES QUE OBTIVERAM A INTEGRALIDADE 
DOS 28,86% ATRAVÉS DA LEI 8.627/93

No que toca à alegação de que foram incluídos nos cálculos servidores que 
obtiveram a integralidade do percentual de 28,86% através da Lei 8.627/93, a decisão de fls. 
1248  determinou  que  o  perito,  na  confecção  dos  cálculos,  observasse  eventual  reajuste 
decorrente de reposicionamento funcional concedido aos servidores por força da Lei 8.627/93, 
compensando  os  índices  respectivos  do  percentual  de  28,86%,  tal  como   o  STJ  teve 
oportunidade  de  decidir  em  sede  de  recurso  repetitivo  REsp  1478439  /  RS
RECURSOESPECIAL2014/0151778-2 .

Os os embargos procedentes neste particular.

DO  CÁLCULO  DE  VALORES   EM  RELAÇÃO  AOS  SERVIDORES 
INDIVIDUALIZADOS  NO  ITEM  4  DA  ANÁLISE  TÉCNICA  (PARECER 
TÉCNICO  1.270/2009-C-NECAP/PU/BA/AGU);  DA  INCLUSÃO  DE 
RUBRICAS QUE NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO 28,86%, EM 
RELAÇÃO  AOS  EXEQUENTES  INDIVIDUALIZADOS  NO  ITEM  5  DO 
MESMO  PARECER  TÉCNICO;  DAS  PLANILHAS  DE  CÁLCULO  EM 
DUPLICIDADE PARA ALGUNS SERVIDORES; AUSÊNCIA DE PLANILHA 
DE  CÁLCULO  PARA  OUTROS  E  DIVERGÊNCIA  ENTRE  VALORES 
APRESENTADOS NA FOLHA-RESUMO E NA PLANILHA DE  CÁLCULOS 
PARA OS SERVIDORES INDIVIDUALIZADOS NA INICIAL; DO CÁLCULO 
DE  JUROS  PARA  AS  SERVIDORAS  APONTADAS  NA  INICIAL  EM 
PERÍODOS CUJA BASE DE CÁLCULO ERA ZERO

As  decisões  que  fixaram os  parâmetros  de  cálculo,  bem como  os  laudos 
periciais  de  fls.  1407/1455  e  de  fls.  2152/2175,  acolheram  os  questionamentos  do 
embargante, não havendo oposição, quanto à matéria de nenhuma das partes, resolvendo a 
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controvérsia quanto ao ponto.

INCLUSÃO  DE  SERVIDORES  FALECIDOS  SEM  NOTÍCIA  DE 
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Quanto à ausência  de legitimidade do Sindicato para ajuizar execução em 
nome de servidor falecido, ressalto que a jurisprudência pátria, sensível às peculiaridades de 
cada caso concreto, e tendo vista a finalidade jurisdicional precípua de distribuir a Justiça, tem 
amenizado a jurisprudência em torno da questão. 

Neste sentido, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  REAJUSTE  DE  3,17%. 
SINDICATO.  ART.  8º,  III  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEGITIMIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO FILIADO 
EM  DATA  ANTERIOR  À  PROPOSITURA  DA  EXECUÇÃO.  HABILITAÇÃO  DOS 
SUCESSORES. 

1. (...).

2. Embora a morte importe na perda da personalidade jurídica da pessoa natural e em 
consequência  leve  à  extinção  da  capacidade  processual,  não  sendo  formalmente 
correta a propositura da execução pelo sindicato em nome de filiado falecido no curso 
do  processo  de  cognição,  em  homenagem  ao  princípio  da  instrumentalidade  a 
jurisprudência  vem  abandonando  o  aspecto  puramente  formal  para  admitir  o 
prosseguimento  da  execução  em  nome  dos  sucessores  que  se  habilitarem  para 
receber as parcelas devidas até a data do óbito do segurado.

3. (...).

4. (...).

5. Apelação a que se nega provimento.

(AC  0011562-59.2005.4.01.3300/BA,  Rel.  DESEMBARGADOR FEDERAL  FRANCISCO 
DE  ASSIS  BETTI,  Rel.  Conv.  JUIZ  FEDERAL  CLEBERSON  JOSÉ  ROCHA  (CONV.), 
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 16/09/2013, p. 107)

Neste diapasão, a diretriz jurisprudencial ora dominante orienta-se no sentido da 
possibilidade da habilitação na fase de execução, em atenção, notadamente: ao princípio da 
razoável duração do processo, à inexistência de prejuízo à União, já que só pagará após a 
habilitação mencionada (“pas de nullité sans grief”), bem assim quando os cálculos já tiveram 
sido promovidos em que há a possibilidade de habilitação dos herdeiros na fase de expedição 
da requisição de pagamento. 

LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À SERVIDORA ANA LÚCIA SOARES DA 
CONCEIÇÃO ARAÚJO
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Consoante determinação expressa do art. 104, CDC, a propositura de ação 
coletiva não impede o prosseguimento da ação individual que com ela possua identidade de 
causa de pedir  e de pedido, uma vez que segundo o mencionado dispositivo legal a ação 
coletiva  não  induz  litispendência  para  as  ações  individuais.  Ademais,  no  caso  em análise, 
sequer houve comprovação de que a servidora em questão ajuizara ação individual, tendo a 
embargante, em seus cálculos, incluído a aludida servidora (fls. 14).

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NA RAZÃO DE 1% AO MÊS A PARTIR 
DE  01/2003,  QUANDO  DEVERIA  SER  COMPUTADO  PARA  TODO  O 
PERÍODO JUROS DE 0,5% E DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a 
correção  monetária  são  consectários  legais  da  condenação  principal,  possuindo,  portanto, 
natureza  eminentemente  processual,  razão  pela  qual  as  alterações  legislativas  posteriores 
devem ter aplicação imediata aos processos em curso, com fulcro no princípio  tempus regit 
actum.

Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  OMISSÃO  APONTADA  EM  AGRAVO  INTERNO. 
INADEQUAÇÃO.  FUNGIBILIDADE.   IMPOSSIBILIDADE.   DESOBEDIÊNCIA  AO 
PRAZO RECURSAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
JUROS  MORATÓRIOS.  LEGISLAÇÃO  SUPERVENIENTE.  DIREITO 
INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.  MP 2.180-35/2001. 
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO.  OFENSA À 
COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art.  1.022 do CPC/2015, são os embargos de declaração e não o 
agravo interno o recurso cabível para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".
2.  No  presente  caso,  mostra-se  inaplicável  o  princípio  da  fungibilidade  recursal, 
porquanto os prazos dos recursos de agravo interno e embargos de declaração possuem 
prazos distintos, 15 (quinze) e 5 (cinco) dias, respectivamente, e o presente recurso foi 
apresentado após o termo final para oposição dos aclaratórios.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traduz o mesmo entendimento firmado 
por esta Corte no Recurso Especial 1.205.946/SP, ao reconhecer a repercussão geral da 
questão  constitucional  nos  autos  do  AI  842.063/RS,  adotando  posicionamento  no 
sentido de que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, abrange 
os processos pendentes de julgamento, ainda que ajuizados em  data anterior a entrada 
em vigor da lei nova, em razão do princípio tempus regit actum.
4.  A correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  como  consectários  legais  da 
condenação  principal,  possuem  natureza  de  ordem  pública  e  podem  ser 
analisados até mesmo de ofício. Logo, não há falar em reformatio in pejus.
5.  "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou 
que   os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária  são  obrigações  de  trato 
sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês 
de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de 
que a lei nova superveniente que altera o regime  dos juros moratórios deve 
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ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles 
em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, 
pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl  no  AgRg  no 
REsp 1.210.516/RS, Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.).
Agravo  interno  conhecido  em parte  e  improvido.  (AgInt  no  REsp  1577634/RS,  Rel. 
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  19/05/2016,  DJe 
30/05/2016)

Neste  diapasão,  o  Manual  de  Cálculo  da  Justiça  Federal  preconiza  que  a 
atualização monetária se dê a partir da utilização do INPC/IBGE, a partir de set/2006, com 
fulcro na Lei 10.741/03, MP 316/06 e Lei 11.430/06, e que os juros de mora sem calculados 
na razão 1,0% ao mês, até 06/2009 e 0,5% ao mês, a partir de 07/2009.

Quanto ao ponto, calha transcrever o seguinte acórdão do TRF1:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.  RESOLUÇÃO 267/2013 -  CJF. 
ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997.LEI11.960/2009. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. 
TAXA  REFERENCIAL  (TR).  INCONSTITUCIONALIDADE.  ARRASTAMENTO. 
OBSCURIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO.
[...]
3. O Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualizado e aprovado pela Resolução 267, 
de  02/12/2013,  do  Conselho  da  Justiça  Federal  (CJF),  visa  auxiliar  nas  "questões 
relacionadas  a  cálculos,  por  compilar,  de  forma  sistematizada,  a  legislação  e  a 
jurisprudência sobre os temas nele tratados" e vincular os procedimentos a cargo dos 
setores de cálculo. 
4. A atual redação do manual resultou da inconstitucionalidade parcial do art. 
1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, por arrastamento, 
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357/DF, ao 
analisar o art. 100 da CF/1988, com redação pela EC 62/2009, ao afastar a 
aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança 
como indexador de correção monetária das liquidações de sentenças contra a 
Fazenda. O novo manual não alterou os juros moratórios a serem aplicados, 
que  serão  equivalentes  aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros 
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza 
tributária.
5.  O  manual  aplica  o  INPC  para  correção  monetária  nas  sentenças  em  ações 
previdenciárias (Lei 10.741, MP 316/2006 e Lei 11.430/2006 - item 4.3.1 do MCJF), em 
razão da  inconstitucionalidade  da Taxa Referencial (TR) para corrigir monetariamente 
dívida contra a Fazenda, tendo em vista que não reflete a real variação monetária. 
6. A modulação de efeitos da decisão do STF ocorreu com relação à fase administrativa 
do precatório, entre a inscrição e o pagamento, mas não para alcançar a fase judicial de 
liquidação da sentença, até a inscrição. Os fundamentos da  inconstitucionalidade  das 
ADIs 4425/DF e 4.357/DF, que afasta a TR depois de expedido o precatório, hão de 
prevalecer para também retirar o índice como correção monetária para a liquidação da 
sentença, tendo em vista não servir como fator de atualização do valor de compra da 
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moeda nem ser fixado conforme variação de preços. 
6. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1270439/PR, firmou a compreensão no 
sentido de que, "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".  (REsp  1321928/SP,  Rel.  Ministra  Assusete 
Magalhães, 2ª Turma, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014). 
7.  Os  índices  de  correção  monetária  incidentes  sobre  as  parcelas  pagas  em atraso 
relativas  a  benefício  previdenciário  são os  seguintes,  nos  termos  do  art.  18  da  Lei 
8.870/94: INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de 
1994), URV (março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995), INPC 
(julho de 1995 a abril de 1996) e IGP-DI (maio de 1996 a dezembro de 2006) e INPC (a 
partir da vigência da Lei 11.430/2006), os quais, aplicados, devem ser convertidos, à 
data do cálculo, em UFIR e, após sua extinção, o IPCA-e, em decorrência da declaração 
de  inconstitucionalidade parcial  do art. 5º. da  Lei 11.960,  de 2009 (ADIs n. 4.357 e 
4.425/DF). (AgRg no REsp 1341336/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª 
Turma,  julgado  em 17/03/2015,  DJe  27/03/2015;  AgRg no  REsp  1235021/RS,  Rel. 
Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 18/12/2014). 
[...]
(TRF1, EDAC 00006786720124013803, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA 
SEIXAS, Primeira Turma, e-DJF1 DATA:31/05/2016)

AUSÊNCIA  DE  DESCONTO  REFERENTE  ÀS  CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS

No que tocar ao valor a ser destacado para recolhimento a título de PSS, este 
não interfere na apuração do montante devido, devendo ser observado, apenas, quando do 
efetivo pagamento. 

CONCLUSÃO

Diante do exposto,  homologo os cálculos apresentados ás fls.  327,  e,  por 
conseqüência, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS, fixando como 
devida  a quantia  de  R$ 5.043.553,19  (cinco milhões,  quarenta e três mil,  quinhentos e 
cinquenta e três reais  e dezenove centavos),  atualizada até janeiro  de 2019. Tais valores 
deverão ser corrigidos e sofrer a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, 
que, conforme entendimento do STF, ocorre com a expedição de precatório, observando os 
mesmos critérios adotados nos referidos cálculos.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 
inciso, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ex vi do disposto no art. 7º, da Lei 9.289/96.
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Considerando  a  sucumbência  parcial,  condeno  a  embargante  ao 
pagamento de honorários à embargada, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico 
desta  última,  e condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios à 
embargante, também na razão de 10% sobre seu proveito econômico, resultado da diferença 
entre o valor executado e o valor efetivamente devido1 --, nos termos dos arts. 85, §§ 3º, I e 
4º, III, e 86 do CPC. 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução.

Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se estes 
autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Salvador,

1
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