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RELATÓRIO 
 

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência das 
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, em que são interessadas as partes acima 
epigrafadas.  

 
A Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina decidiu, 

no presente caso, que a sentença proferida pelo juízo a quo deveria ser mantida, por seus 
próprios fundamentos. A sentença prolatada pelo juízo a quo, por sua vez, julgou improcedentes 
os pedidos autorais, sob o fundamento de que, com relação ao mês de fevereiro de 1989, 
existindo regra legal específica de correção dos depósitos fundiários para o mês de fevereiro de 
1989, não há razão para aplicação de índice diverso, como pretendido pelo autor, tampouco para 
a cumulação de índices, já que não há como se considerar o IPC como um expurgo da LFT, pois 
a apuração dos índices tem origens diversas.  

 
Irresignado, o autor interpôs incidente de uniformização de 

jurisprudência, aduzindo, em resumo, que na medida em que o acórdão recorrido sustenta que, 
por força do disposto no art. 6º da MP 38/89, convertida na Lei 7.738/89, o índice de 
atualização monetária aplicável para fevereiro de 1989 seria o do rendimento da LFT, o STJ, ao 
revés, entende que para o referido período, as contas vinculadas ao FGTS devem ser reajustadas 
mediante a aplicação do IPC, no percentual de 10,14%, como índice de correção monetária.  

 
A fim de comprovar a divergência, aponta o requerente como 

julgados paradigmas, os acórdãos proferidos pelo STJ no julgamento dos Embargos de 
Divergência nº. 352.411PR; do REsp 581.855/DF; REsp 634.484/RJ; REsp 532.585/MG; REsp 
568.421/SP. 

 
A CEF apresentou contra-razões às fls. 88/92.  
 
É o breve relatório. 
 
Peço inclusão em pauta de julgamento. 
 
 
 

ALEXANDRE MIGUEL 
Juiz Federal Relator 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

P O D E R  J U D I C I Á R I O  
C O N S E L H O  D A  J U S T I Ç A  F E D E R A L  

 
  

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS 
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 

 
PROCESSO Nº 2006.72.95.001353-2 
CLASSE: CONTRARIEDADE À SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ 
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA  
REQUERENTE: ALCIR LUIZ RIGO E OUTROS  
REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE MIGUEL 
 

 
VOTO 

 
Tanto nos termos do §2º do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, 

quanto nos termos do art. 2º da Resolução nº 390, de 17/09/2004, que trata do 
Regimento Interno desta Turma Nacional, é cabível o pedido de uniformização de 
jurisprudência fundado em divergência em questões de direito material, entre 
decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

 
Conforme relatado a Turma Recursal do Juizado Especial de 

Santa Catarina decidiu, no presente caso, que a sentença proferida pelo juízo a quo deveria ser 
mantida, por seus próprios fundamentos. Esta, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos 
autorais, sob o fundamento de que, com relação ao mês de fevereiro de 1989, existindo regra 
legal específica de correção dos depósitos fundiários para o mês de fevereiro de 1989, não há 
razão para aplicação de índice diverso, como pretendido pelo autor, tampouco para a cumulação 
de índices, já que não há como se considerar o IPC como um expurgo da LFT, pois a 
apuração dos índices tem origens diversas.  

 
Irresignado, o autor interpôs o presente incidente de 

uniformização de jurisprudência alicerçado do fato de que o acórdão recorrido contrariou 
jurisprudência dominante do STJ, pois a referida decisão sustentou que, por força do disposto no 
art. 6º da MP 38/89, convertida na Lei 7.738/89, o índice de atualização monetária aplicável 
para fevereiro de 1989 seria o do rendimento da LFT; já a C. Corte entende que, para o referido 
período, as contas vinculadas ao FGTS devem ser reajustadas mediante a aplicação do IPC, no 
percentual de 10,14%, como índice de correção monetária.  

 
O acórdão prolatado no julgamento dos Embargos de 

Divergência nº. 352.411/PR, apontado pela parte recorrente como um dos arestos 
paradigmas necessários à demonstração de divergência, está assim ementado. Verbis: 

 
ADMINISTRATIVO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PLANOS ECONÔMICOS. 
ÍNDICE RELATIVO A FEVEREIRO/89. 10,14%. INCIDÊNCIA. 
PRECEDENTES. 1. Ação em que ELOIR PIRES DE ANDRADE E 
OUTROS postulam contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
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CEF a aplicação dos índices de correção monetária sobre os valores 
existentes nas contas vinculadas ao FGTS, os chamados expurgos 
inflacionários relativos aos Planos Econômicos Governamentais. 
Índice relativo ao mês de fevereiro/89 no percentual de 10,14% não 
reconhecido pelas instâncias ordinárias nem tampouco em sede de 
recurso especial. Embargos de divergência postulando a aplicação do 
referido índice com base em precedentes da 1ª Turma desta Corte. 2. 
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado seu posicionamento 
no sentido de se reconhecer a incidência do IPC como índice de 
correção monetária relativo ao mês de fevereiro de 1989, no 
percentual de 10,14%, nas contas do FGTS. Precedentes de ambas 
as Turmas que compõem a Primeira Seção. 3. Embargos de 
divergência conhecidos e providos. Acordão  Origem: STJ - 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: ERESP - 
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL – 
352411 Processo: 200401582677 UF: PR Órgão Julgador: 
PRIMEIRA SEÇÃO Data da decisão: 28/09/2005  Fonte DJ 
DATA:17/10/2005 PÁGINA:167 Relator(a): JOSÉ DELGADO 
 
Com efeito, os julgados apontados como paradigma, 

oriundos do Superior Tribunal de Justiça, apresentam entendimento dominante acerca 
da matéria, tendo a jurisprudência da C. Corte se posicionado no sentido de que, para o 
índice de correção monetária das contas vinculadas de FGTS relativo ao mês de 
fevereiro de 1989, deve ser aplicado o percentual de 10,14% (dez vírgula quatorze por 
cento) referente ao IPC do período. 

 
Feitos tais esclarecimentos e demonstrada a divergência de 

entendimento no que concerne à questão de direito material, entendo que, quanto ao 
mérito, o presente incidente merece ser improvido.  

 
Ora, consoante restou demonstrado acima, a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, intérprete e guardião da legislação 
federal, fixou-se, em princípio, no sentido de que deve ser reconhecida a incidência do 
IPC como índice de correção monetária das contas vinculadas de FGTS no mês de 
fevereiro de 1989, no percentual de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento).  

 
Contudo, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os embargos 

declaratórios interpostos pela CEF em face da decisão prolatada nos autos dos próprios 
embargos de divergência apontados acima, ressaltou que caso a CEF tenha, de fato, 
aplicado nas contas vinculadas de FGTS índice de correção superior ao IPC do período 
de fevereiro de 1989, vale dizer, a LFT de 18,53% (dezoito vírgula trinta e cinco por 
cento), a discussão acerca do montante a ser abatido em razão da aplicação desse índice 
deverá ser travada em sede de execução de sentença. Vejamos: 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FGTS. 
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EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FEVEREIRO/1989. 
ESCLARECIMENTOS. 1. Embargos de declaração objetivando 
aperfeiçoar acórdão que reconheceu a aplicação do índice de 10,14%, 
referente a fevereiro/89, na correção dos saldos das contas vinculadas 
do FGTS. Argumenta-se, em suma, que o entendimento do STJ não se 
coaduna com a legislação de regência do FGTS, tampouco com o 
posicionamento do STF sobre a matéria (RE n° 226.855/RS). 2. A 
fixação do percentual em 10,14%, relativamente a fevereiro/89, é 
consectário lógico da redução do IPC de janeiro/89 de 70,28% para 
42,72%, consoante interpretação conferida à Lei n° 7.730/89 pela 
Corte Especial no julgamento do REsp n° 43.055-0/SP, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 22/02/1995. 3. O acórdão 
embargado não divergiu do posicionamento adotado pela Excelsa 
Corte, pois, no Recurso Extraordinário n° 226.855-7/RS, não se 
apreciou a tese em torno da incidência do percentual de 10,14% como 
índice de correção monetária relativo ao mês de fevereiro de 1989. 4. 
Se a mencionada empresa pública efetivamente aplicou nas contas 
vinculadas do FGTS, no período de fevereiro de 1989, o índice de 
18,35% (LFT), percentual este superior ao considerado devido 
pelo STJ, de 10,14%, eventual discussão a respeito do montante a 
ser abatido em razão dessa diferença deverá ser travada em sede 
de execução do julgado. 5. Embargos declaratórios acolhidos, sem 
efeitos infringentes. Acórdão: Origem: STJ - SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: DERESP - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO 
RECURSO ESPECIAL – 352411 Processo: 200401582677 UF: PR 
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO Data da decisão: 10/05/2006  
Fonte: DJ DATA:12/06/2006 PÁGINA:419 Relator(a): JOSÉ 
DELGADO  
 
Ora, diante dos embargos declaratórios acima 

mencionado, forçoso é concluir que, muito embora a jurisprudência do STJ seja 
dominante no sentido de que o IPC é o índice aplicável para a correção das contas de 
FGTS no mês de fevereiro de 1989, caso a CEF tenha, tal como afirma in casu, 
efetivamente corrigido os saldos das contas vinculadas no referido período pela Letra 
Financeira do Tesouro Nacional – LFT, com fulcro na Lei 7.730/89, cujo índice 
alcançou 18,85% (dezoito vírgula oitenta e cinco por cento), superior ao índice 
postulado na inicial, não haveria qualquer expurgo a ser creditado em favor dos 
fundistas que possuiam saldo em suas respectivas contas vinculadas no supracitado 
período. 

 
Vale ressaltar, ainda, que o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, em outros julgados semelhantes ao presente, tem manifestado entendimento no 
sentido de que “Considerando que o crédito efetuado pela CEF foi de 18,35%, apurado 
com base na LFT (art. 6º da Lei 7.789/89; art. 17, I da Lei 7.730/89), o valor creditado 
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a maior deve, segundo a jurisprudência do STJ, ser abatido das diferenças devidas nos 
outros meses do trimestre”1. 

 
Do voto do Eminente Relator do citado julgado (REsp 

911.871), Ministro Teori Albino Zavaski, extrai-se o seguinte: 
 
“A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de a correção 
monetária incidente no mês de fevereiro de 1989 nas contas 
vinculadas ao FGTS deve ser calculada com base na variação do IPC, 
ou seja, no percentual de 10,14%. Nesse sentido:EREsp 205286 / SP, 
CE, Min. Barros Monteiro, DJ de 11.09.2006; EREsp 440166 / SP, 
CE, Min. Fernando Gonçalves, DJ 21.08.2006; EREsp 136070 / RJ , 
CE, Min. Ari Pargendler, DJ 02.05.2006. O índice de 10,14%, 
referente ao IPC de fevereiro de 1989, foi estabelecido pela Corte 
Especial do STJ (a partir do REsp 43.055, Min. Sálvio de Figueiredo, 
DJ de 20.02.95), como decorrência da redução do índice de 72,28% 
para 42,72% do IPC do mês anterior. Ocorre que, em obediência ao 
art. 6º da Lei 7.789/89, combinado com o art. 17, I da Lei 7.730/89, 
a Caixa Econômica Federal calculou a correção monetária do 
FGTS, naquele mês, ‘com base no rendimento acumulado da Letra 
Financeira do Tesouro Nacional verificado no mês de janeiro de 
1989, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento)’, tendo 
creditado, conseqüentemente, o percentual de 18,35%. Tendo em 
vista que o índice adotado pela CEF (18,35%) foi superior ao 
considerado devido (10,14%), o entendimento do STJ é o de que o 
valor creditado a maior deve ser considerado para efeito de 
abatimento do total devido em decorrência dos créditos a menor 
efetuados em outros meses do mesmo trimestre (Embargos 
Declaratórios no REsp 581.855, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 
01.07.05; Embargos de Declaração no EREsp 352.411, 1ª Seção, Min. 
José Delgado, DJ de 12.06.06). Nessa linha de entendimento é de se 
concluir que, considerando isoladamente o mês de fevereiro de 
1989, nenhuma diferença é devida a título de correção monetária 
do FGTS. Pelo contrário: houve um crédito maior que o devido 
segundo a jurisprudência do STJ. Assim, no caso concreto, 
considerando que o recurso foi interposto pelo titular da conta, é de se 
negar provimento, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.” 
 
“Mutatis mutandis”, é exatamente o que ocorre no 

presente caso. 
 
Deste modo, repita-se, conquanto a jurisprudência do STJ 

seja praticamente uníssona no sentido de que o IPC é o índice aplicável nas correções 
das contas vinculadas de FGTS no mês de fevereiro de 1989, mas tendo a CEF 
calculado no referido mês a correção monetária com base na Letra Financeira do 
                                                           
1 REsp 911871/PB, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
19.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 518. 
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Tesouro nacional (LFT) e creditado o índice de 18,35% (dezoito vírgula trinta e cinco 
por cento), que é superior ao requerido pela parte autora na presente demanda, nenhuma 
diferença é devida aos mesmos a título de correção monetária das contas de FGTS no 
caso.  

 
Ademais, impende salientar que a discussão a respeito do 

efetivo crédito na conta vinculada dos recorrentes do índice de 18,35% (dezoito vírgula 
trinta e cinco por cento) referente à LFT de fevereiro de 1989 ou do percentual de 
10,14% referente ao IPC do mesmo período, importaria em reexame de prova, o que é 
vedado no âmbito desta Turma Nacional, por interpretação analógica da Súmula nº 7 do 
Colendo STJ, cuja redação é a seguinte: 

 
Súmula nº 7. STJ. A pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial.  
 
Despiciendo, pois, maiores comentários, resta patente que 

inexiste qualquer crédito em favor dos autores, uma vez que a recorrida, conforme 
reconhecido pelo juízo a quo e afirmado pela mesma em sede de contestação e contra-
razões, aplicou na correção monetária do FGTS em fevereiro de 1989, índice superior 
ao reconhecido pelo STJ e postulado pelas partes na presente demanda.  

 
-Pelo exposto, CONHEÇO O PRESENTE INCIDENTE 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E, NO MÉRITO, NEGO-LHE 
PROVIMENTO.  

 
É como voto. 
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EMENTA 
 

ADMINISTRATIVO – FGTS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – FEVEREIRO DE 
1989 – DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA 
RECURSAL DE SANTA CATARINA E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO 
STJ - CORREÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS NO PERÍODO MEDIANTE 
PERCENTUAL SUPERIOR AO IPC – LFT DE 18,35% – INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 

1) Os julgados apontados como paradigma, oriundos do Superior Tribunal de 
Justiça, apresentam entendimento dominante acerca da matéria, tendo a 
jurisprudência da C. Corte se posicionado no sentido de que, para o índice de 
correção monetária das contas vinculadas de FGTS relativo ao mês de fevereiro 
de 1989, deve ser aplicado o percentual de 10,14% (dez vírgula quatorze por 
cento) referente ao IPC do período. 

 
2) Conquanto a jurisprudência do STJ seja praticamente uníssona no sentido de que 

o IPC é o índice aplicável nas correções das contas vinculadas de FGTS no mês 
de fevereiro de 1989, mas tendo a CEF calculado no referido mês a correção 
monetária com base na Letra Financeira do Tesouro nacional (LFT) e creditado 
o índice de 18,35% (dezoito vírgula trinta e cinco por cento) que é superior ao 
requerido pela parte autora na presente demanda (IPC de 10,14%), nenhuma 
diferença é devida aos recorrentes a título de correção monetária das contas de 
FGTS no caso.  

 
3) O próprio Superior Tribunal de Justiça, em outros julgados semelhantes ao 

presente, tem manifestado entendimento no sentido de que “Considerando que o 
crédito efetuado pela CEF foi de 18,35%, apurado com base na LFT (art. 6º da 
Lei 7.789/89; art. 17, I da Lei 7.730/89), o valor creditado a maior deve, 
segundo a jurisprudência do STJ, ser abatido das diferenças devidas nos outros 
meses do trimestre”. 

 
4) Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e improvido.  
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A C Ó R D Ã O 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes 
as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, e, 
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto e ementa constante dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

 
Brasília, 13 de agosto de 2007. 

 
 
 

ALEXANDRE MIGUEL 
Juiz Federal Relator 
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