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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDENCIÁRIA

✓ Artigo 534 CPC: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública;

✓ Artigo 535 CPC: Impugnação ao Cumprimento de Sentença;

✓ Execução Invertida: ADPF 219.



CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VALOR INCONTROVERSO

✓ Art. 535, §§ 2º e 4º, do CPC: Impugnação parcial;

✓ Súmula 21 AGU: É cabível a expedição de precatório referente a parcela

incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública;

✓ RE 458.110/MG e TEMA 28 STF: Expedição PRC da parcela incontroversa do

título judicial.



LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

✓ Artigo 509 do CPC: Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento ou pelo procedimento

comum;

✓ Enunciado 32 do FONAJEF: A decisão que contenha os parâmetros de

liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.



CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

✓ RMI;

✓ CORREÇÃO MONETÁRIA;

✓ JUROS;

✓ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



RENDA MENSAL INICIAL

✓ Lei n. 8.213/91;

✓ Lei n. 9.876/99;

✓ EC n. 103/2019;

✓ Lei n. 14.331/2022.



TRÂNSITO EM JULGADO X CUMP. DE SENTENÇA

✓ Artigo 509, § 4º do CPC: Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou

modificar a sentença que a julgou.

✓ O título judicial não decide especificamente qual a relação de salários-
de-contribuição deve ser utilizada no cálculo da renda mensal inicial,
questão que, por esse motivo, fica aberta à cognição judicial em sede
de cumprimento de sentença. Estando comprovados os salários de
contribuição do PBC, é devida sua consideração no cálculo de liquidação
do benefício. Interpretação do art. 201, § 11, da CF/88 e do art. 28, I,
da Lei 8.213/91, que está em consonância com o que vem sendo
decidido por este Tribunal Regional. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5035457-24.2021.4.04.0000, Turma Regional suplementar de Santa Catarina, Desembargador
Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/11/2021)



CORREÇÃO MONETÁRIA

✓ Súmulas 28 e 38 da AGU: Pagamento do débito previdenciário sempre com Correção

Monetária;

✓ Art. 175 do Decreto n. 3.048/99: INPC;

✓ Art. 31 da Lei n. 10.741/2003: INPC;

✓ Art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (Lei n. 11.960/2009): Taxa Referencial (TR) – Tema

810 STF e Tema 905 STJ;

✓ Art. 3º da EC n. 113/2021: SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia;

✓ Resolução 784/2022: Alteração no Manual de Cálculo da Justiça Federal.



DIFERENÇA ENTRE “INPC”; IPCA-E; “TR”; E SELIC

✓ ARTIGO MIGALHAS: https://www.migalhas.com.br/depeso/367987/a-
inconstitucionalidade-da-taxa-selic

https://www.migalhas.com.br/depeso/367987/a-inconstitucionalidade-da-taxa-selic


JUROS DE MORA

✓ Súmula 254 do STF: Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o

pedido inicial ou a condenação;

✓ Súmula 204 do STJ: Juros decrescente e englobados;

✓ Art. 406 Código Civil: 1% ao mês (12%) ao ano;

✓ Lei n. 11.960/2009: Juros de Poupança - 0,5% ao mês ou 70% da Selic mensalizada

(Lei 11.960/09);

✓ Art. 3º da EC n. 113/2021: SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia;

✓ Tema 96 STF: Juros entre a data do cálculo e a RPV ou PRC (Res. 458/2017 CJF).



HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

✓ Súmula 111 do STJ: Base de cálculo dos honorários até a sentença de

procedência;

✓ Súmula 76 do TRF4: Base de cálculo dos honorários até a sentença de

procedência ou do acórdão que reformar a sentença de improcedência.

✓ AgInt no REsp 1.888.117/SP: A respeito do termo final dos honorários advocatícios em

matéria previdenciária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de

que deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado,

excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111 desta Corte.



HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

✓ Súmula 73 do AGU: Valores recebidos administrativamente – Inclusão na

base de cálculo dos honorários de sucumbência.

✓ Tema 1050 STJ: O eventual pagamento de benefício previdenciário na via

administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o

condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na

ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.



HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO INVERTIDA

✓ AgInt no Ag. no REsp nº 1.800.854/RS: [...] é incabível a fixação da

verba de honorários em cumprimento de sentença quando a Autarquia

previdenciária, espontaneamente, apresenta cálculo de execução, o que

caracteriza a chamada "execução invertida", bem como nos casos em que não

houver a intimação para cumprimento espontâneo da obrigação (garantia

legal) e o INSS concorda com os cálculos apresentados, e não se opõe ao

pagamento. [...]



TEMA 1018 STJ

✓ O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido

administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu

benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o

direito à manutenção do benefício previdenciário concedido

administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à

execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à

data de implantação daquele conferido na via administrativa.
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