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Introdução 
 
Nas linhas a seguir pretende-se expor, de maneira sintética, um panorama da atualização 
monetária no poder judiciário e propor a uniformização de critérios de cálculos judiciais, em 
benefício da isonomia, ampla indenização, eficiência e segurança jurídica. Trata-se de uma 
introdução ao tema a ser discutido no âmbito de comissão no CNJ, sob o nº 0007669-
80.2013.2.00.0000 formada por decisão plenária no julgamento do Pedido de Providências nº 
0001505-41.2009.2.00.0000. 
 

Justiça Estadual 

Em agosto de 1997 o Colégio de Corregedores aprovou uma tabela uniforme para a esfera 
estadual, entretanto, excepcionalmente alguns dos Tribunais não a utilizam ou a utilizam 
parcialmente, adotando o INPC para tal fim no período mais recente. O voto do relator no Pedido 
de Providências acima citado asseverou: 
 

“As informações colhidas revelam que há parcial uniformização da correção 
monetária aplicada na Justiça Estadual, uma vez que, para débitos correntes, é 
o INPC. 
Com efeito, tal consolidação se mostra derivada da atuação conjunta dos 
Corregedores dos Tribunais Locais em encontros nacionais de corregedores. 
Excepcionalmente, alguns dos Tribunais ainda não se alinharam a tais 
convenções, o que seria de todo recomendado que o fizessem. (Grifo nosso) 

 
 
O critério uniforme aprovado por unanimidade pelo CCOGE no XI ENCOGE – Encontro Nacional 
dos Corregedores Gerais de Justiça é baseado na jurisprudência pacificada na Corte Especial do 
STJ: 
 
• REsp 43.055-SP - Expurgos de janeiro e fevereiro/1989 (Plano Verão) 

• ERESP 40.533-SP - Expurgos de março/1990 a fevereiro/1991 (Planos Collor I e II) 

• ERESP 88.961-DF - Utilização do INPC no período de março/1991 a junho/1994 

• REsp 775.383-RJ - INPC como sucessor do IPC/IBGE, exceto no período de julho/1994 a 

junho/1995 no qual o extinto IPC-r/IBGE deve prevalecer 

 

Na Figura 1 abaixo apresentamos um exemplo de atualização na Justiça Estadual de um débito 

de NCz$1000,00 desde 01/1989 até 11/2014. Se uma mesma ação de cobrança for proposta 

nestes termos no estado de São Paulo, o débito atingiria quase R$9000,00, já em seu estado 

vizinho, Rio de Janeiro, passaria pouco dos R$2300,00. Isso indica que o critério utilizado no Rio 

de Janeiro está muito destoante do critério pacificado pela jurisprudência do STJ. Além disso, no 

Rio de Janeiro a atualização dos fatores é feita anualmente, diferente de todos os outros 

estados, que o fazem mensalmente. Um débito de meados de janeiro, por exemplo, passa o ano 

inteiro sem sofrer atualização alguma, o que sem dúvida acarreta prejuízo à parte credora. 



 

Figura 1 

 

Como dito, apesar da iniciativa pioneira do CCOGE, a Justiça Estadual ainda não conta com a 

uniformização efetiva em todos os Estados da Federação. A Justiça do Trabalho uniformizou seu 

critério em 2005 e a Justiça Federal em 2007. Como a Justiça Estadual não conta com um 

Conselho Nacional à semelhança do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da 

Justiça Federal, espera-se que o CNJ possa suprir essa lacuna e instituir efetiva uniformização 

nessa esfera. 

  



Justiça Estadual, do Trabalho e Federal 

Comparando os critérios uniformes das três esferas, obtemos este gráfico com o mesmo 

exemplo de um débito de 01/1989 atualizado até 11/2014.  

 

Figura 2 

Nota-se que na Justiça do Trabalho o valor atualizado é muito inferior ao da Justiça Estadual. 

Entre outros motivos para essa diferença está a utilização da TR – Taxa Referencial – como 

indexador de inflação, já considerada inconstitucional pelo STF na ADI 4357. A TR não é um 

indexador de inflação, mas uma taxa dependente da política macroeconômica do governo, não 

se prestando para tal fim. 

A Justiça Federal se utiliza de diversos critérios, a depender do tipo de ação, inclusive do critério 

da Justiça do Trabalho. Além de um critério para ações em geral, outro para desapropriações, 

um para débitos previdenciários, outro para indébitos tributários e mais um para ações em geral 

em que se aplica a taxa Selic a partir da vigência do código civil de 2003. A taxa Selic também é 

utilizada no critério de atualização de indébitos tributários, e, à semelhança da TR também é 

incompatível para essa finalidade por estar sujeita à política macroeconômica do governo. Além 

disso, a Selic tem juros embutidos, o que dificulta a operação visto que os termos iniciais de 

atualização monetária e juros são, via de regra, diferentes. A utilização de indexadores 

dependentes da política econômica ao invés da efetiva variação dos preços ao consumidor leva 

à insegurança jurídica e à não reparação integral dos débitos judiciais. 

 

  



A TR e o INPC 

Nestas linhas abaixo notamos a discrepância entre a TR e o INPC-IBGE desde a vigência da Lei 

11.960 em 07/2009. A TR acumulou 3,35% e o INPC 35,44%. 

 

 

Figura 3 

A inflação é um fenômeno econômico que não pode ser manipulado para a correção de valores 

pretéritos. É um princípio de ordem pública e a jurisprudência do STJ entende que a atualização 

monetária é pedido implícito, inclusive dos percentuais expurgados pelos planos econômicos. 

Defendemos o INPC divulgado pelo IBGE como o indexador ideal, também para os débitos da 

Fazenda, pois ele é o que melhor reflete a variação de preços de bens de consumo para a maioria 

da população brasileira, visto que mede a variação de preços para famílias que têm rendimentos 

até cinco salários mínimos por mês. 

 

Os benefícios da uniformização 

• Aplicação dos princípios jurídicos da isonomia, segurança jurídica, justa indenização, 

restituição integral, transparência, razoabilidade/proporcionalidade e afastamento do 

enriquecimento sem causa 

• Simplificação dos sistemas de atualização. Um critério único para todas as esferas da Justiça 

trará benefícios inestimáveis para o sistema jurídico, para os operadores de direito e para o 

jurisdicionado 

• Pacificação das questões sobre atualização monetária na Justiça Estadual 

• A tabela única facilita para advogados que atuam em diferentes estados 



Normatização de procedimentos mínimos 

Além da atualização monetária, é importante também uniformizar alguns procedimentos 

mínimos concernentes aos cálculos judiciais, para auxiliar as contadorias, os magistrados e a 

comunidade jurídica. Com a nossa contribuição foram criados os seguintes normativos em 

Pernambuco, Amapá, Acre e Pará, com resultados muito positivos: 

 Provimento 11 2011 TJAC 

 Instrução de Serviço 185 2011 TJPE 

 Ato Conjunto 279 2012 TJAP 

 Portaria Conjunta 004 2013 TJPA 
 

O novo CPC 

O novo Código de Processo Civil aprovado no Senado dispõe em seu artigo 509 que o CNJ 

desenvolverá um programa de atualização financeira para os interessados. Cabe alertar que 

inúmeros programas do gênero têm sido disponibilizados pelos tribunais em seus sites, 

entretanto, num exame criterioso, nenhum deles escapa a um erro ou limitação grave. É 

necessário que esse programa seja desenvolvido com escrutínio técnico, sob pena de causar 

danos ao jurisdicionado.  

 

Considerações finais 

Pelos motivos acima expostos, sugerimos que a comissão temporária sob o nº 0007669-
80.2013.2.00.0000 ora em formação no CNJ analise não só a uniformização de tabelas de 
atualização monetária em todas as esferas, mas também a implementação de procedimentos 
mínimos de cálculo e de outras iniciativas que imprimam eficiência e segurança jurídica às 
execuções e cumprimentos de sentença. Sugerimos a formação de uma comissão permanente 
no CNJ para dar continuidade ao trabalho da comissão ora em formação, para tratar da 
uniformização de procedimentos de cálculos nacionalmente e dar suporte principalmente à 
Justiça Estadual, que não dispõe de instância nacional para tal fim. 
Um acervo de materiais relacionados se encontra em: www.gilbertomelo.com.br/projetos.  
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