
 
 

E M E N T A
 
PREVIDENCIÁRIO.   BENEFÍCIO  DE  PRESTAÇÃO  CONTINUADA  (BPC) 
DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) - ART. 203, INCISO V,
D A  C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  L E I  N º  8 . 7 4 2 / 9 3 .  R E Q U I S I T O S
COMPROVADOS.  REMESSA  NECESSÁRIA.  CUSTAS.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  QUE  NÃO  DEPENDE  DE
RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Sendo ilíquida a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, deve ser submetida à
remessa necessária, nos termos do art.  475, § 2º, CPC/1973 e/ou do art. 496, I, §§ 1º e 2º
do CPC /2015.
II -  A concessão de benefício assistencial, independente de contribuição à Seguridade
Social é devida ao portador de deficiência ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais
que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida
por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.
III - Comprovados a incapacidade/deficiência e a hipossuficiência, é devida a concessão do
benefício assistencial.
IV -  O STJ firmou entendimento no sentido de que o  benefício  assistencial  deve ser
concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação.
V - A isenção do pagamento de custas processuais da Autarquia Previdenciária, prevista no
§ 1º do artigo 8º da Lei nº 8.620/93, apenas é aplicável às demandas que tramitam na
Justiça Federal. Em se tratando de ação proposta na Justiça Estadual em razão da delegação
de competência constitucional (§3º do artigo 109 da CRFB), a isenção há de ter como
fundamento o diploma legal do Estado-Membro.  Nos termos da Lei do Estado do Espírito
Santo nº 9.974/2013 não há isenção de custas.
VI - Apreciando o tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou
que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a partir do
advento da Lei  nº  11.960,  de 29/06/2009,  os  valores apurados devem ser  atualizados
monetariamente segundo o IPCA-E, acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (RE nº 870.947/SE -
Rel. Ministro LUIZ FUX - Julgado em: 20/09/2017).
VII - A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que incide
sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância
ou  a  recurso  voluntário  dirigido  à  Corte  de  origem,  razão  pela  qual  não  caracteriza
reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0021608-13.2015.4.02.9999 (2015.99.99.021608-8)
RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
APELANTE : INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : UELTON NASCIMENTO CAMILO
ADVOGADO : ES008522 - EDGARD VALLE DE SOUZA
ORIGEM : ()

1



jurisdição, o Tribunal, de ofício, corrigir a sentença para fixar o critério de incidência da
correção monetária nas obrigações de pagar impostas ao INSS, mormente em face da
inconstitucionalidade do 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, reconhecida
pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE.
VIII - Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença retificada de ofício, em relação
à incidência da correção monetária.
 
 

A C Ó R D Ã O
 
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa necessária, e retificar, de ofício,
o dispositivo da sentença, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante
deste julgado.
 
            Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. (data do julgamento)
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator
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R E L A T Ó R I O
 
(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO - RELATOR) Trata-se de
remessa necessária, considerada interposta e   Apelação do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS  em face de sentença, datada de 27.04.2015,  proferida nos
autos nº 0021608-13.2015.4.02.9999  que,  às e-fls. 139/143, confirmando a antecipação de
tutela já deferida,   julgou  procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder  e
pagar a UELTON NASCIMENTO CAMILO,  o benefício assistencial previsto na LOAS, 
no valor de um salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo (15.02.2013)
com  juros aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97,
com alteração dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da sua vigência , e correção monetária
com base no IPCA.
 
Em suas razões recursais, o INSS apela às e-fls. 149/155, sustentando em síntese, a reforma
da  r.  sentença,  no  que  se  refere  aos  índices  de  correção  monetária  aplicados,  à  em
condenação  em  custas  processuais,  bem  como  ao  percentual  dos  honorários  de
sucumbência aplicados.
 
Contrarrazões apresentadas à e-fl. 161.
 
Parecer do Ministério Público Federal, às e-fls. 174/181, opinando pelo desprovimento do
recurso interposto.
 
É o relatório. Peço dia.
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

/lav
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V O T O 
 
(DESEMBARGADOR  FEDERAL MARCELLO GRANADO - RELATOR) Conheço do
recurso e da remessa necessária,  eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
 
De acordo com a orientação consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial nº 1.101.727/PR, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC/73, a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for líquida e
certa. Sendo ilíquida a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, deve ser submetida à
remessa necessária, nos termos do art.  475, § 2º, CPC/1973 e/ou do art. 496, I, §§ 1º e 2º
do CPC /2015. Neste sentido:
 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  REMESSA  NECESSÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NO
JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO 
543-C DO CPC.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido
sob  o  rito  do  art.  543-C  do  CPC/1973,  firmou  o  entendimento  de  que  é
obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União,  os
Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios  e  as  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público (art.  475, § 2º, CPC/1973).  2.  O acórdão do
Tribunal regional divergiu da orientação desta Corte Superior quanto ao
cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor
da condenação não excederia 60 salários mínimos.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1648424/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 27/04/2017) RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.

 
Acompanhando o entendimento acima citado, este Eg. Tribunal Regional da 2ª Região, na
sessão do Órgão Especial, realizada em 04/04/2018, aprovou o enunciado da Súmula nº 61,
no  sentido  de  que  “Há  remessa  necessária  nos  casos  de  sentença  ilíquidas  e
condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e
parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015.”.
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A concessão de benefício assistencial, independente de contribuição à Seguridade Social é
devida à pessoa com deficiência (§2º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93, com a redação dada
pela Lei nº 13.146/2015) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei
nº 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de
tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.
 
Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em
ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os
fundamentos da sentença[1] ou do parecer ministerial[2] - motivação per relationem-, desde que
comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso, adoto os fundamentos postos pelo
r. sentença (e-fls.139/143) considerando que:
 

"(...) Não existem questões processuais a serem enfrentadas.
Por outro lado, entendo por bem salientar que no caso presente não há
incidência de decadência ou prescrição,  notadamente  no que tange às
previstas no art. 103, caput e Parágrafo Único, da Lei 8.213/91, e Decreto
nº 20.910/32, respectivamente.
Quanto à prescrição decorrente do referido decreto, entendo inaplicável ao
caso dos autos, tendo em vista que existe regramento próprio na legislação
previdenciária.
Com relação à decadência do art. 103, caput, também vislumbro a sua não
incidência, uma vez que diz respeito aos casos em que a ação judicial tem
por finalidade o pagamento de diferenças que decorrem de revisão de
benefício, não sendo este o caso dos autos.
Por fim,  no que concerne à prescrição quinquenal  por trato sucessivo,
prevista  no  parágrafo  único,  do  aludido  dispositivo,  constato  a  não
ocorrência  da  mesma,  visto  que  entre  a  data  do  requerimento
administrativo e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o período
superior a 05 (cinco) anos.
Assim, qualquer questionamento sobre prescrição ou decadência não se
aplica à hipótese dos autos.
Cuidam-se os autos, assim, de pedido de benefício assistencial de prestação
continuada, conhecido como LOAS, previsto no art. 20, da Lei n. 8.742/93,
concedido aos portadores de deficiência e aos idosos com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais de idade, que não possuem meios de se manter ou ser
mantido por seus familiares, senão, vejamos:
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco)  anos  ou  mais  que  comprovem não  possuir  meios  de  prover  a
própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada
pela Lei nº 12.435, de 2011) [...]
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física,  mental,  intelectual  ou  sensorial,  os  quais,  em  interação  com
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diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação
dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§  3º Considera-se  incapaz  de  prover  a  manutenção  da  pessoa  com
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a
1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de
2011) [...]
O benefício assistencial, como mencionado no artigo transcrito acima, é
concedido a dois grupos de indivíduos, quais sejam: os deficientes físicos e
os idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade.
Não estando o indivíduo na qualidade de idoso acima mencionada, fará jus
ao benefício, se enquadrado na condição de deficiente físico, exigindo-se
para tanto, a comprovação por meio de perícia realizada por médico que
ateste a existência de impedimento que possa obstruir a participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Não obstante, além da qualidade de idoso ou de deficiente, o indivíduo
deverá comprovar renda familiar de ¼ do salário mínimo vigente, para que
configure o requisito de impossibilidade de sustento. No entanto, quanto ao
requisito em questão, deve ser analisado o caso concreto, buscando-se a
real condição do indivíduo, haja vista a flexibilização já sedimentada nos
tribunais superiores.
No  caso  dos  autos,  a  parte  autora  não  possui  a  condição  de  idoso
estabelecida pela lei para a concessão do benefício pleiteado. De outra via,
alega  ser  portadora  de  necessidades  especiais,  sendo  incapaz  para  o
trabalho.
Em razão das provas constantes dos autos, mormente os laudos médicos,
resta comprovado que a parte autora possui incapacidade para exercer
atividades laborativas em função de impedimentos físicos.
No que toca à comprovação do requisito sócio econômico,  é  notória a
situação  de  pobreza  da  parte  autora,  devendo  se  ressaltar  a  situação
calamitosa  em que  vive,  diante  dos  gastos  com medicamentos,  dentre
outros,  em função da moléstia  apresentada,  conforme demonstrado no
estudo social juntado aos autos.
Neste pormenor, há de se considerar o entendimento jurisprudencial:
Processo:  REsp  841060  /  SP  RECURSO  ESPECIAL  2006/0080371-8
Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão
Julgador: T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento: 12/06/2007 Data da
Publicação/Fonte:  DJ 25/06/2007 p.  319 Ementa:  PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO RECEBIDO POR PARENTE
DO  AUTOR.  CÔMPUTO  DO  VALOR  PARA  VERIFICAÇÃO  DE
MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34 DA LEI Nº 10.741/2003.
INTERPRETAÇÃO  RESTRITIVA  AO  BPC.  ART.  20,  §  3º,  DA  LEI  Nº
8.742/93. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE POR
OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
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3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de
que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3º do art. 20 da Lei
nº 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado
insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa,
não impedindo,  contudo,  que  o  julgador  faça  uso  de  outros  elementos
probatórios, desde que aptos a comprovar a condição de miserabilidade da
parte e de sua família. 4.Recurso especial a que se dá provimento.
Neste compasso, entendo que o pedido inicial merece ser acolhido, sendo
prescindíveis maiores comentários.
Quanto  ao  termo  inicial,  entendo  pela  fixação  do  mesmo  na  data  do
requerimento administrativo (15/02/2013), haja vista que naquela data a
autora já preenchia os requisitos legais.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 
INSS a conceder e pagar à parte autora o benefício assistencial mensal no
valor de um salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo
(15/02/2013), com juros aplicados às cadernetas de poupança, nos termos
do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/09,
a partir da sua vigência, e correção monetária com base no IPCA.
Confirmo a liminar a seu tempo deferida.
Condeno  ainda  o  INSS  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios, que fixo de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com base no art. 20 § 4º do CPC. Saliento que a autarquia ré não faz jus à
isenção das custas, tendo em vista a nova regra implementada nos artigos
19 e 20 da Lei Estadual 9.974/13.
Condeno o réu ao pagamento das despesas judiciais adiantadas pela parte
vencedora, notadamente, no que se refere aos honorários periciais.
Caso o valor da condenação seja superior a 60 (sessenta) salários mínimos,
proceda-se à remessa ex officio ao Egrégio Tribunal competente.
PRI.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo”.
 

 
Para regulamentar o preceito constitucional previsto no art.  203 da Carta Magna, que
garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua
família, o legislador ordinário editou a Lei 8.742/93 que estatuiu um conceito objetivo de
miserabilidade a partir do cálculo da renda per capita do indivíduo, considerando miserável
àquele que possui renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo.
 
Esse conceito de miserabilidade sempre gerou celeuma, por considerarem que não poderia
ser absoluto. Assim, em que pese a improcedência da ADIN 1.232-DF, no julgamento dos
Recursos Extraordinários 567.985-MT e 580.983-PR, bem como da Reclamação 4.374, o
E. Supremo Tribunal Federal modificou o posicionamento adotado anteriormente, para
entender pela inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade do §3º do art. 20 da
Lei 8.742/93.
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Neste sentido:

Ausência  dos  requisitos.  Recursos  não  providos.  1.  Por  atribuição
constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do
STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l,
CF/88),  bem  como  para  resguardar  a  correta  aplicação  de  súmula
vinculante  (art.  103-A,  §  3º,  CF/88).  2.  A  jurisprudência  desta  Corte
desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os
quais  se  destaca  a  aderência  estrita  do  objeto  do  ato  reclamado  ao
conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 3. A definição dos critérios
a serem observados para a concessão do benefício assistencial depende de
apurado estudo e deve ser verificada de acordo com as reais condições
sociais  e  econômicas  de  cada  candidato  à  beneficiário,  não  sendo  o
critério  objetivo de  renda per  capta o  único legítimo para se  aferir  a
condição de  miserabilidade.  Precedente  (Rcl  nº  4.374/PE)  4.  Agravos
regimentais não providos.(Rcl-AgR 4154, DIAS TOFFOLI, STF.)

 
Assim, é de se reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação
específica de quem pleiteia o benefício,  pois,  em se tratando de pessoa idosa ou com
deficiência  é  através  da  própria  natureza  dos  males  que  a  assolam,  do  seu  grau  e
intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.
 
No caso dos autos, em relação ao quesito incapacidade/deficiência, a avaliação médico
pericial detalhada do INSS,  de e-fls.107/118  afirmou que o autor , vítima de  AVC com
diversas sequelas, preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 20 § 2º da Lei 8.742/93.
 
Quanto ao segundo quesito, miserabilidade, avaliação social da pessoa com deficiência
realizada pelo próprio INSS, atesta a situação de extrema vulnerabilidade social do autor.
 
Ao  instituir  o  benefício  de  prestação  continuada  no  inciso  V  do  seu  artigo  203,  a
Constituição da República teve por escopo garantir o mínimo existencial aos idosos e aos
portadores  de  deficiência  que não possuem meios  de  prover  a  própria  subsistência  e
privilegiou, assim, a dignidade da pessoa humana.
 
Assim sendo,  a concessão do auxílio de prestação continuada é aplicável à hipótese, uma
vez que há nos autos comprovação da miserabilidade da parte autora e há de impedimentos
 que obstruem sua participação na sociedade, em igualdade de condições com as demais
pessoas.
 
Em relação às custas,  não há que se falar  em isenção destas pelo INSS no Estado do
Espírito Santo.
 
A isenção do pagamento de custas processuais da Autarquia Previdenciária, prevista no § 1º
do artigo 8º da Lei nº 8.620/93, apenas é aplicável às demandas que tramitam na Justiça
Federal. Em se tratando de ação proposta na Justiça Estadual em razão da delegação de

5



competência  constitucional  (§3º  do  artigo  109  da  CRFB),  a  isenção  há  de  ter  como
fundamento diploma legal do Estado-Membro.
 
No caso, nos termos da Lei do Estado do Espírito Santo nº 9.974/2013, o INSS não goza de
isenção de custas, tendo sido revogada a Lei nº 9.900, de 30.8.2012, no que diz respeito à
cobrança de taxa e custas judiciais
 
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão do benefício
assistencial de prestação continuada é a data do requerimento administrativo e, na sua
ausência, a partir da citação.
 
Neste sentido:
 

PREVIDENCIÁRIO.  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL  DE  PRESTAÇÃO
CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto o deslinde da 7
controvérsia requer apenas a análise de matéria exclusivamente de direito.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a
concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data do
requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. Agravo
regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1532015/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015)
 

No tocante à aplicação da correção monetária sobre os valores em atraso, a  r. sentença de
primeiro grau determinou:  “desde a data do requerimento administrativo (15/02/2013),
com juros  aplicados às  cadernetas  de  poupança,  nos  termos do art.  1º-F,  da Lei  n.º
9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/09, a partir da sua vigência, e correção
monetária com base no IPCA.”
 
Porém, em 20/09/2017, o STF terminou o julgamento do RE nº 870.947/SE, apreciando o
tema 810 da repercussão geral,  declarando que,  nas condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza não tributária, a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, os
valores apurados devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, acrescidos de
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97.
 
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Sistema Nacional
de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de
índices  de  preços  ao  consumidor,  tendo  como  unidade  de  coleta  estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios
(para levantamento de aluguel e condomínio).
 
Ocorre  que  O IPCA-E (Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial),
medido  pelo  IBGE (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística),  segue  a  mesma
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metodologia  de  cálculo  do  IPCA,  mas  é  divulgado ao  final  de  cada  trimestre,  sendo
formado pelas taxas do IPCA-15 de cada mês. A apuração do IPCA-E foi iniciada em 1991
e seu objetivo é realizar um balanço trimestral da inflação.
 
De acordo com o CPC/2015,  os  juízes  e  tribunais  devem observar  (i)  as  decisões  do
Supremo  Tribunal  Federal  em  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  (ii)  os
enunciados  de  súmula  vinculante,  (iii)  os  acórdãos  em  incidente  de  assunção  de
competência  ou  de  resolução  de  demandas  repetitivas  e  em julgamento  de  recursos
extraordinário e especial repetitivos, (iiii) os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal  em  matéria  constitucional  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  matéria
infraconstitucional  e  (iiiii)  a  orientação  do  plenário  ou  do  órgão  especial  aos  quais
estiverem vinculados - art. 927 e incisos -.
 
Nesse passo, forçoso reconhecer que a manutenção do julgado, no que concerne à correção
monetária  do  débito  da  autarquia,  implicaria  em violação ao  supracitado art.  927 do
CPC/2015, na possibilidade de coisa julgada frontalmente contrária à interpretação dada à
Constituição Federal, no ponto, pelo STF e, ainda, em enriquecimento sem causa em favor
da autarquia.
 
Nessa ordem de ideias,  afigura-se legítimo aproveitar-se  a  oportunidade para rever  a
sentença de primeiro grau, adequando-a à compreensão firmada pelo STF em sede de
repercussão geral,  mormente considerando ter  o STF, dentro do seu relevante mister,
adotado a tese de 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 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", sem incidir no
óbice do reformatio in pejus.
 
Em reforço dessa convicção, cumpre trazer a baila ter o STJ precedentes em que afirma ser
a correção monetária matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que incide sobre o
objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a
recurso voluntário dirigido à Corte de origem, e no qual afasta a reformatio in pejus contra
a Fazenda Pública ou ofensa ao princípio da inércia da jurisdição a explicitação em sede de
reexame de ofício do modo em que a correção monetária deveria incidir (AgInt no RESP
1.364.982/MG, rel. min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe de 02/03/2017).
 
 Não obstante o julgamento do RE 870.947/SE seja recente, as teses fixadas devem ser
aplicadas  imediatamente,  na  medida  em  que  tanto  o  STJ  quanto  o  STF  possuem
entendimento de que, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
STF, ARE 673.256, da Relatora Ministra Rosa Weber: “a existência de precedente firmado
pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”.
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Em relação aos honorários advocatícios, na r. sentença de fls. 139/143, fixados no valor de  
R$ 2.000,00  (dois  mil  reais),  tenho que  merecem ser  mantidos,  eis  que  fixados  com
moderação e por estarem em conformidade com o art. 20 § 4º do CPC/73.
 
A Lei 13.105 /15 - Novo Código de Processo Civil -  aplica-se às decisões publicadas
posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. No caso
específico do autos, trata-se de processo no qual se constata que a publicação da decisão de
origem ocorreu antes de 18.3.2016. Inaplicável, portanto, a condenação em honorários
recursais.
 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do INSS e à remessa necessária e
apenas RETIFICO, de ofício, o julgado, em relação à incidência da correção monetária
(IPCA-E), nos termos da fundamentação supra.
 
É como voto.
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

 
 

[ 1 ] STF- HC 69987/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 18/12/92, DJ 06/10/06, p. 32; HC
69438/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 16/03/1993, DJ 24/11/2006, p. 75.
[ 2 ]  STJ  –  (HC 40.874/DF,  Rel.  Min.  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA, julgado  em
18.04.2006, DJ 15/05/2006 p. 244; HC 32472/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta
Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 24.05.2004, p. 314; HC 18305/PE, Rel. ministro Edson
Vidigal,  Quinta  Turma,  Julgado em 19/03/2002,  DJ 22/04/2002,  p.  222);  e  STF (HC
94164/RS, Rel. Ministro Menezes Direito, Primeira Turma Julgado em 17/06/2008, Dje
22/08/2008).
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