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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR LUIZ FUX DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  

RECORRIDO: DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947 - SE 

TEMA 810 

 

PAUTA DO PLENÁRIO: 08/05/2019  

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – CNSP e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ, neste ato, representadas pelo Dr. JULIO 

BONAFONTE, escritório nesta Capital, na Rua Senador Paulo Egídio, 72 6º andar 

conj. 601 CEP 01.006.904, representando mais de 700.000 servidores públicos ativos, 

aposentados e pensionistas na Repercussão Geral em referência, admitido como 

"amicus curiae" e tendo sustentado oralmente no Plenário, o que comprova a 

legitimidade reivindicatória, noticiando que o julgamento já conta com 8 (oito) votos 

favoráveis à aplicação do IPCA-E, sendo 6 (seis) votos sem modulação, desde 06/2009 

e 2 (dois) votos, com modulação desde 25/03/2015, após vista do Ministro Gilmar 

Mendes com respectiva devolução, está agendado para continuidade aos 08/05/2019, 

vêm respeitosamente apresentar subsídios esclarecedores. 

 

Em recente matéria publicada na TV Globo – Brasília dia 

11.04.2019, em que noticia a liberação para julgamento da ação em referência, a 

Advocacia Geral da União (AGU) afirma que a correção pela inflação poderá gerar 

impacto de 40 bilhões aos cofres públicos, o que evidentemente é inaceitável, como 

parâmetro para julgamento, traduzindo apenas em alarde econômico, que deve ser 

desconsiderado.  

SUBSÍDIOS DE ESCLARECIMENTO E CONVENCIMENTO NA 

QUESTÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA  IPCA-E / T.R. 
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A própria matéria, ao final responde: 

 

"O próprio ministro Alexandre de Moraes disse no julgamento que a 

correção pela inflação é o que já deveria ter sido pago a credores 

que buscam seu direito e demoram anos e anos para receber. Não é 

rombo, mas sim valor devido. Isso tem um nome e não é rombo. Se 

o Supremo não garantir o pagamento adequado seria calote ou 

confisco",  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/11/gilmar-mendes-libera-para-julgamento-

acao-sobre-correcao-de-valores-de-precatorios-antigos.ghtml 

 

Evidentemente, a realidade é uma só, não se trata de rombo, 

mas sim, o valor que deveria ter sido pago aos credores e não foi nesses anos de 

calote oficial, bastando afirmar que o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura 

não pagam os precatórios há 18 (dezoito) anos, ou seja, desde 2001 (dois mil e um) e 

a condenação para atualizar monetariamente pelo IPCA-E será a partir de 06/2009. 

 

O Relator Ministro Ayres Britto com precisão no julgamento de 

mérito da ADI 4357, assim dispôs:   

  

VOTO DO MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO, PÁG. 41: 

"Ao menos no plano dos fins a que visa a Constituição, na matéria, ninguém enriquece 

e ninguém empobrece por efeito de correção monetária, porque a dívida que tem o seu 

valor nominal atualizado ainda é a mesma dívida. Sendo assim, impõe-se a 

compreensão de que, com a correção monetária, a Constituição manda que as coisas 

mudem..., para que nada mude; quero dizer: o objetivo constitucional é mudar o valor 

nominal de uma dada obrigação de pagamento em dinheiro, para que essa mesma 

obrigação de pagamento em dinheiro não mude quanto ao seu valor real. É ainda 

inferir: a correção monetária é instrumento de preservação do valor real de um 

determinado bem, constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia. Valor real a 

preservar que é sinônimo de poder de compra ou “poder aquisitivo”, tal como se vê na 

redação do inciso IV do art. 7º da C.F., atinente ao instituto do salário mínimo. Em 

ambas as hipóteses, com enriquecimento ilícito de uma das partes da relação jurídica. 

E não é difícil constatar que a parte prejudicada, no caso, será, quase que 
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invariavelmente, o credor da Fazenda Pública. Basta ver que, nos últimos quinze anos 

(1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de remuneração da poupança) foi de 55,77%, a 

inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA.” 

 

A inflação que corrói a moeda é mal econômico que deve ser 

observado, mas não pode, e não deve ser ignorada, especialmente para os credores 

de precatórios alimentares, bastando para tanto os seguintes dados de análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As entidades devedoras de precatório, Estados e Municípios, 

especialmente os de caráter alimentar, suportam sim, em seus orçamentos, nos 

próximos anos de pagamento, o valor atualizado pelo índice IPCA-E desde 06/2009, 

pois já receberam por parte dos Senhores Ministros do julgamento da ADI 4357 e do 

Poder Legislativo (Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017) a concessão de 

diversos instrumentos financeiros para honrar a dívida, destacando-se entre eles, os 

seguintes:   

Em junho de 2009 – Lei 11.960/09 pelo valor da T.R. 

R$1.000,00 compraria 4,38 cestas básicas: 

R$1.000,00 dividido pelo valor unitário da cesta básica de 

R$228,19 = 4,38 

O mesmo valor de R$1.000,00 dividido pelo valor da cesta 

básica atual, abril de 2019, que é de R$467,65 compra somente 

2,13 cestas básicas. 

 4,38 – 2,13 = Prejuízo de 2,25 cestas básicas 

Em 06/2009 um quilo de feijão custava R$2,68, em 

abril de 2019 custa R$11,90. 

Consequentemente, o mesmo valor da moeda 

compraria apenas 205 gramas. 

 Prejuízo de 795 gramas 
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1- Realização de acordos diretos com redução máxima de 

40% do valor do crédito atualizado; 

 

2- Mantença de percentuais mínimos da receita corrente 

líquida; 

 

3- utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de 

depósitos judiciais tributários para o pagamento de 

precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de 

precatórios vencidos. 

 

Ainda em reforço, mais uma moratória na Emenda Constitucional nº 

99/2017: 

 

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 

25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de 

seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus 

débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, 

atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). 

 

Convictos de que Vossa Excelência, independentemente do 

aspecto econômico envolvido, mas reconhecendo o real prejuízo aos credores, adote 

no voto a aplicação do IPCA-E desde 06/2009, sem modulação, em razão da correção 

monetária, objeto da inflação, é a mesma dívida que tem apenas seu valor nominal 

atualizado, aguardo confiantemente a finalização do julgamento. 

 

São Paulo, 07 de maio de 2019 

 

 

 

JULIO BONAFONTE  

OAB/SP 123.871 


