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RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO
ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM
EXECUÇÃO  TRABALHISTA  CONTRA  ENTE
PRIVADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS
DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NAS RCLS
22.012/RS  E  23.035/RS. DESCABIMENTO. ALE-
GADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DO JUL-
GADO  NAS  ADIS  4.357/DF  E  4.425/DF,  QUE
TRATA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉ-
BITOS  DA  FAZENDA  PÚBLICA, SUJEITOS  AO
REGIME DE PRECATÓRIO. EXTENSÃO INDE-
VIDA  DA  DECISÃO A  DÉBITO  TRABALHISTA
DE ENTE PRIVADO, SUJEITO A REGIME JURÍ-
DICO ESPECÍFICO DE CORREÇÃO MONETÁ-
RIA. PROCEDÊNCIA.

1. Dada a índole subjetiva da ação de reclamação, deci-
são nela proferida só alcança a relação jurídica circuns-
crita àquela prestação jurisdicional. É incabível reclama-
ção proposta com fundamento no descumprimento de
decisão proferida em outra reclamação, na qual figura-
ram partes, autoridades e interessados distintos. Prece-
dentes.

2.  No julgamento  conjunto  das  ADIs  4.425/DF e
4.357/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade par-
cial da Emenda Constitucional 62/2009, que inclui o §
12  no art. 100 da Constituição, para dispor  essencial-
mente sobre a atualização dos débitos da Fazenda Públi-
ca inscritos em precatórios pelo índice da caderneta de
poupança, e, por  arrastamento, do  art. 1º-F  da  Lei
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9.494/1997, com a  redação  dada  pelo  art. 5º  da  Lei
11.960/2009. 

3. A aplicação do IPCA-E como índice de correção de
débito de pessoa jurídica de direito privado, por inter-
pretação  extensiva  da  decisão  do  STF  nas  ADIs
4.425/DF e 4.357/DF, esvaziando a eficácia do art. 39
da Lei 8.177/1991, viola a autoridade do referido julga-
do.

4. Parecer pelo não conhecimento da reclamação funda-
da  em  violação  às decisões proferidas nas RCLs
22.012/RS  e 23.035/RS; pela  procedência  do pedido
fundado em violação à autoridade da decisão proferida
nas ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

1. INTRODUÇÃO

Trata de reclamação proposta  em  19/10/2016 por Cristália

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., fls. 1/23, a fim de que

seja cassada decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de

Porto  Alegre na execução trabalhista  Processo 0000643-

69.2012.5.04.011. Por meio da referida decisão, fl. 341, homologa-

ram-se, na demanda de origem, cálculos que aplicaram o IPCA-E

como índice de correção monetária do débito trabalhista da recla-

mante, pessoa jurídica de direito privado.

Aduz  a reclamante  que  a  decisão  reclamada  viola  a

autoridade dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal

(STF) nas Reclamações (RCLs) 22.012/RS e 23.035/RS. Afirma,

ainda,  afronta  à  autoridade  da  decisão  proferida  pelo  STF  nas
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Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  (ADIs)  4.357/DF  e

4.425/DF. 

A reclamante argumenta que, ao  aplicar o IPCA-E como

índice de correção dos débitos trabalhistas, a  decisão impugnada

contrariou  o  art. 39  da  Lei  8.177,  de  1º  de  março  de  1991,

usurpando a  competência  do  STF para  declarar  sua

inconstitucionalidade.  Sustenta  que  o  entendimento  do  STF

acerca da matéria já se consolidou no sentido de que o IPCA-E só

se aplica para a correção de débitos da Fazenda Pública sujeitos ao

regime  de  precatório, mantida, portanto, a  TRD como  índice

aplicável à atualização dos débitos trabalhistas em geral.

Requer  liminarmente “a imediata suspensão da execução em

relação  aos  valores  da  execução  no  processo  nº  0000643-

69.2012.5.04.0011 que decorram da aplicação do IPCA-E, em valor

excedente ao cálculo decorrente da utilização do critério do art. 39 da Lei

8.117/91 (TRD), com comunicação aos  órgãos  reclamados”. Ao fim,

pede seja determinada “a cassação da decisão judicial impugnada, a fim

de que seja determinada a utilização da TRD, critério de correção previsto

no art. 39 da Lei 8.117/91”.

Às  fls.  367/372, o  Ministro  Relator  deferiu  o  pedido

liminar  para “suspender a execução do valor que exorbite a atualização

dos cálculos de acordo com o art. 39 Lei nº 8.177/91, nos autos de

liquidação  da  Reclamação  Trabalhista  nº  0000643-

69.2012.5.04.0011”.
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O interessado César Eduardo Bess não foi citado, conforme

certidão de fl. 385.

As  informações  requisitadas  não  foram  prestadas  pela

autoridade prolatora, conforme certidão de fl. 386. 

Nesse  estágio  vieram  os  autos  à  Procuradoria-Geral  da

República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

2.1. Preliminar. Citação do beneficiário da decisão recla-
mada

Nos termos do art. 989, III, do CPC/2015, aplicável à pre-

sente reclamação (ajuizada em 19/10/2016 – fls. 364/365), o be-

neficiário da decisão impugnada deve ser  citado para apresentar

contestação no prazo de 15 dias. Tratando-se de ação autônoma,

não de mero incidente, a reclamação exige, sob pena de nulidade, a

estabilização da relação processual.

No caso dos autos, o interessado César Eduardo Bess não

foi citado, pois o endereço não foi localizado pelos Correios, con-

forme certidão de fl.  385. Sugere-se  a intimação da reclamante

para que informe o endereço  correto  do interessado e, assim, se

proceda à sua regular citação.
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Não  obstante  a  necessidade  dessa  providência  preliminar,

em se tratando de ação que demanda prova pré-constituída, será de

plano apresentada a análise do tema de fundo.

2.2. Preliminar. Descabimento da reclamação baseada em
violação das decisões proferidas nas RCLs 22.012/RS e

23.035/RS

A presente reclamação mostra-se incabível quanto ao alega-

do descumprimento das decisões proferidas pelo STF nas RCLs

22.012/RS e 23.035/RS.

Na RCL 22.012/RS, proposta pela Federação Nacional dos

Bancos  (Fenabam)  em  face  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho

(TST), deferiu-se liminar para suspender os efeitos de decisão pro-

ferida  no Processo  0000479-60.2011.5.04.0231, bem como  para

suspender os efeitos de tabela única editada pelo Conselho Superi-

or da Justiça do Trabalho (CSJT) com caráter normativo geral. Vis-

lumbrou-se, na hipótese, “condão de esvaziar a força normativa da ex-

pressão  ‘equivalentes  à  TRD’ contida  no caput  do  art. 39 da Lei  nº

8.177/91, orientando todas as execuções na Justiça do Trabalho”. A ta-

bela implementaria “o IPCA-E como índice de atualização monetária

de débitos em hipóteses diversas da que foi submetida à análise desta Su-

prema Corte nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF – dívida da Fazen-

da Pública no período entre a inscrição do débito em precatório e seu efeti-

vo pagamento”.1

1 STF. RCL 22.012-MC/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. 14 out. 2015, DJe un.
207, 16 out. 2015.
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Na RCL 23.035/RS, proposta por Borealis Brasil S/A em

face do Juiz da Vara do Trabalho de Triunfo, suspendeu-se a execu-

ção  do  valor  controvertido  no  Processo 0000283-

52.2011.5.04.0761, embasada na Orientação Jurisprudencial Tran-

sitória da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional

do Trabalho da 4ª Região (OJ 01 Transitória da SEEx do TRT4).

Entendeu-se que o Juízo Trabalhista, a partir de aplicação de  OJ

do TRT da 4a Região, de teor idêntico ao da tabela objeto da

RCL 22.012/RS, determinava a “incidência do IPCA-E para correção

dos débitos trabalhistas a partir de 30/6/2009”, em “subterfúgio à não

submissão de órgão da Justiça especializada a provimento exarado por esta

Suprema Corte com efeito prospectivo sobre toda a Justiça do Trabalho”.2

Não obstante a similaridade de conteúdo entre a  presente

reclamação  e  aquelas  anteriormente  referidas, as reclamações são

demandas de índole subjetiva  e, por isso, as  respectivas  decisões

produzem estrito efeito  inter partes. A ora reclamante não figurou

como parte nas  RCLs 22.012/RS  e  23.035/RS, razão pela qual

não detém legitimidade para arguir o descumprimento dos referi-

dos julgados. 

Nesse sentido é a lição de FREDIE DIDIER JR. e LEO-

NARDO CARNEIRO DA CUNHA, para quem a “reclamação

pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou por quem seja parte ou as-

sistente num processo prévio”.3 

2 STF. RCL 23.035-MC/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. 10 mar. 2016, DJe un.
49, 16 mar. 2016.

3 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito
processual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 558. v. 3.
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Na RCL 25.015/RS, o STF reconheceu ilegitimidade ativa

de terceiro para a propositura de reclamação em face das liminares

deferidas nas RCLs 22.012/RS e 23.035/RS, em decisão mono-

crática  da lavra  do Ministro  Luiz Fux. Veja-se a menção a prece-

dente da Corte no sentido de que os fundamentos dos julgados

proferidos em reclamações só se projetam “para a relação jurídica cir-

cunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de

reclamação”:

RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO
DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA. ALE-
GAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE
NO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357 E 4.425 E DAS RCLS
22.012 E 23.035. 
[…]
Decisão: Trata-se  de reclamação, com pedido liminar, ajuizada
pela HOCHTIEF DO BRASIL S/A, em face de decisão profe-
rida pelo Juiz Federal da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, por
alegada ofensa ao que decidido por esta Corte na ADI 4.357 e
na ADI 4.425 e o decidido nas Rcl’s 22.012 e 23.035.
[…] 
Ademais, a  empresa reclamante afirma que o juízo reclamado
não cumpriu com o que foi decidido por esta Corte, no julga-
mento  da  Rcl’s  22.012-MC, Rel. Min. Dias  Toffoli, DJe  de
16/10/2015  e  23.035-MC, Rel. Min. Dias  Toffoli,  DJe  de
16/03/2016. Nota-se que as partes que figuraram nos referidos
paradigmas, tidos como violados, são respectivamente: a Federa-
ção Nacional dos Bancos (reclamante) e o Tribunal Superior do
Trabalho (reclamado); e  Borealis  Brasil  (reclamante)  e  Juiz  do
Trabalho da Vara do Trabalho de Triunfo (reclamado). Portanto, a
empresa reclamante não possui legitimidade para arguir o des-
cumprimento dos referidos julgados, uma vez que foram profe-
ridos em ação de índole subjetiva (Rcl’s 22.012-MC e 23.035-
MC), cuja relação processual não integrou como parte. 
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Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legiti-
mados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles
que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que pos-
suam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente
tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo,
somente  é  legitimada  ao  manejo  da  reclamação  a  parte  que
compôs a relação processual indicada como paradigma. 
Confira-se, a título ilustrativo, o seguinte precedente da Corte
Suprema: 

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PRECATÓRIO.
SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS. QUEBRA
DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIO-
LAÇÃO  DA AUTORIDADE  DA  ADI  1.662. DIFE-
RENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PA-
RADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETE-
RIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A re-
clamação constitucional não é o instrumento adequado
para salvaguarda genérica ou uniformização da jurispru-
dência  da  Corte.  Portanto, precedentes  desprovidos  de
eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação pro-
cessual o reclamante e os interessados não fizeram parte,
uma vez que os respectivos fundamentos somente se pro-
jetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação
jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclama-
ção. 2. Segundo orientação firmada por esta Corte, carac-
teriza-se violação da autoridade da ADI 1.662 ordem de
seqüestro de verbas públicas, baseada em quebra de or-
dem cronológica ou de preterição do direito de preferên-
cia do credor, se o crédito tido por privilegiado (paradig-
mático) for devido por ente diverso do sujeito passivo do
crédito tido por preterido (Rcl 3.219-AgR, rel. min. Ce-
zar Peluso). reclamação parcialmente conhecida e, na par-
te conhecida, julgada procedente. Medida liminar confir-
mada. (RCL 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Ple-
nário, DJe 23/10/2009). 

O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do
instrumento processual da Reclamação como sucedâneo de re-
curso. Entretanto a reclamação, constitucionalmente vocacionada
a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l , da Carta
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Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo re-
cursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estra-
nha  à  destinação  constitucional  subjacente  à  instituição  dessa
medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
Plenário, DJe de 5/8/2011). 
Ex positis, nego seguimento à presente Reclamação, com base no
art. 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015, combinado
com o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Su-
premo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de limi-
nar.4 (Sem destaques no original.)

Opina-se pelo não conhecimento da reclamação, no parti-

cular.

2.3. Mérito. Da violação à decisão do STF
nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF

Sustenta  a reclamante que a  decisão reclamada,  ao

referendar  a  adoção  do IPCA-E como  índice  de  correção

monetária  do débito trabalhista, violou o julgado proferido pelo

STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 

Efetivamente, em  14  de  março  de  2013  o  STF julgou

parcialmente  procedentes os  pedidos  formulados  nas  ADIs

4.357/DF e 4.425/DF, para declarar a inconstitucionalidade parcial

da Emenda Constitucional 62/2009, no ponto em que inseriu o §

12  no art. 100 da Constituição, sobre a atualização dos débitos

inscritos em precatórios, e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei

4 STF. RCL 25.015/RS. Rel. Min. Luiz Fux. 29 ago. 2016, DJe un. 30, 31
ago. 2016.
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9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pelo art. 5º

da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.

Entendeu-se, na ocasião, que violaria o direito fundamental

de  propriedade a  atualização  monetária  dos  débitos  fazendários

inscritos  em precatórios  pelo índice  oficial  de  remuneração  da

caderneta de poupança, pela incapacidade de preservar o real valor

do  crédito  do  cidadão.  A aplicação  de  tal  critério  de  correção

apenas  à Fazenda  Pública  ofenderia  o  princípio  da  isonomia,

porquanto a parte processual privada responde, salvo determinação

expressa em contrário, por juros de mora tributária à taxa de 1%

ao mês em favor do Estado, conforme art. 161, § 1º, do  Código

Tributário Nacional. Confira-se a ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRE-
CATÓRIO. EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  NÃO  CONFI-
GURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTI-
TUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS  DOIS  TURNOS DE
VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º).
CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SU-
PERPREFERÊNCIA” A  CREDORES  DE  VERBAS  ALI-
MENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE
DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PES-
SOA HUMANA E  À PROPORCIONALIDADE. INVALI-
DADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO
DA PREFERÊNCIA  A  IDOSOS  QUE COMPLETEM 60
(SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓ-
RIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E  VIOLAÇÃO À
ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONA-
LIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉ-
BITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO
EXCLUSIVO  DA  FAZENDA  PÚBLICA. EMBARAÇO  À
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EFETIVIDADE  DA  JURISDIÇÃO  (CF, ART. 5º, XXXV),
DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART.
5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF,
ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E
O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CA-
PUT). IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DA  UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIO-
NALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINI-
DOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS, QUANDO  ORIUN-
DOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.  DIS-
CRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONO-
MIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVA-
DO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE
DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À
CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE  DI-
REITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPA-
RAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA
ISONOMIA  (CF, ART. 5º, CAPUT), À  GARANTIA  DO
ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JU-
RISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO AD-
QUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI).
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 
1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo tem-
poral mínimo entre os dois turnos de votação para fins de apro-
vação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que
inexiste  parâmetro  objetivo  que  oriente  o  exame  judicial  do
grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A
interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro
locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de
gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Cons-
tituição Federal. Inexistência  de  ofensa  formal  à  Constituição
brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de preca-
tórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de do-
ença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV),
situando-se  dentro  da  margem de  conformação  do  legislador



PGR                                                                     Reclamação   25.  493     RS  

constituinte para operacionalização da novel preferência subjeti-
va criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expres-
são “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100,
§2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza
temporal para a aplicação da preferência no pagamento de ido-
sos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos cre-
dores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem
qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de
sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim
posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o
pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda
Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art.
100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, emba-
raça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a
coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação
dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Pú-
blico e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Esta-
do Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios se-
gundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupan-
ça viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII)
na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o va-
lor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenôme-
no tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de
captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido
pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de pou-
pança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios re-
lativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o
índice  de  remuneração  da  caderneta  de  poupança  vulnera  o
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao inci-
dir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discrimina-
ção em detrimento da parte processual privada que, salvo expres-
sa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tri-
butária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art.
161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem
redução  da  expressão  “independentemente  de  sua  natureza”,
contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para
determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária,
sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo
e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras
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da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de
juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da
CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento,
na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial”
de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado
pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos
débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingencia-
mento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional
do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separa-
ção de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º),
a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicio-
nal (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada
(CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucio-
nalidade julgado procedente em parte.5 (Sem destaques no ori-
ginal.)

Vê-se que a decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF

e 4.425/DF  reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da

taxa  referencial (TR), com modulação de efeitos, exclusivamente

para débitos da Fazenda Pública pagos mediante precatórios. 

A decisão reclamada, ao  considerar correta  a aplicação do

IPCA-E como índice de correção do débito  trabalhista  da ora

reclamante, acabou por  conferir interpretação  extensiva  indevida

ao paradigma de controle  concentrado  de constitucionalidade. A

declaração de inconstitucionalidade  restou estendida  a débito de

pessoa jurídica de direito privado, esvaziando a eficácia do art. 39

da Lei 8.177/1991. 

5 STF. ADI 4.425/DF. Rel. Min. Ayres Britto. Rel. p/ acórdão: Min. Luiz
Fux. 14 mar. 2013, DJe un. 18, 19 dez. 2013.
STF. ADI 4.357/DF. Rel. Min. Ayres Britto. Rel. p/ acórdão: Min. Luiz
Fux. 14 mar. 2013, DJe un. 25, 26 set. 2014.
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Violada  a  autoridade  do  julgado  paradigma, merece

procedência o pedido formulado na presente reclamação.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, a  Procuradoria-Geral  da República opina pela

regularização da citação do beneficiário da decisão reclamada; pelo

não conhecimento da reclamação com base na alegação de afronta

às decisões proferidas nas RCLs 22.012/RS e 23.035/RS; no mé-

rito, pela procedência do pedido.

Brasília (DF), 1º de março de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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