
INSTRUÇÕES PARA ANÁLISE/ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS 

DE LIQUIDAÇÃO EM RELAÇÃO À CM E JUROS DE MORA  

 

Com a decisão do STF na ADC 58 mostra-se importante uniformizarmos os 

procedimentos para elaboração de cálculos de liquidação. Em razão disso, 

elaboramos as seguintes recomendações: 

 

EM NÃO HAVENDO A FIXAÇÃO EXPRESSA DE NENHUM 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA COISA JULGADA:  

 

FASE PRÉ-JUDICIAL: 

a) incidência do IPCA-E do período imprescrito até a citação: A parte 

dispositiva da ADC determina a aplicação do IPCA-E até a citação: quais 

sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a 

incidência da taxa SELIC.  

Aplicar até a citação em muitos casos não faz tanta diferença (porque na 

maior parte das vezes ela é realizada poucos dias após a distribuição da ação). 

Mas dependendo do período, um mês a mais do IPCA pode causar algum 

impacto na conta, sendo ampliado quando houver demora para a citação do 

réu.  

Até o julgamento dos embargos de declaração na ADC 58, há uma lacuna no 

índice a ser aplicado anteriormente a 2000. Até o julgamento dos embargos 

devemos seguir com a aplicação do IPCA mesmo no período anterior.  

 

b) incidência da TRD: além da aplicação do IPCA-E, deve ser adotada a 

TRD como taxa de juros. Neste caso, não há que se alegar a dupla incidência 

de índices de correção monetária para o mesmo período, porque a aplicação 

da TRD neste caso ocorrerá a título de juros, nos termos do artigo 39, caput, 

da Lei 8.177/91. O acórdão da ADC é claro nesse aspecto:  

“Ainda, quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, 

devem ser aplicados os juros legais, definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, 

de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data 

de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a 

discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação 



analógica como disciplinadora da correção monetária, à mingua de 

dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, parágrafo 7º1, da 

CLT . Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 

8177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos 

juros no art. 8332 da CLT, na medida em que este último dispositivo 

consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice 

ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como 

fase de execução.  

 

Algumas questões importantes relativas a este tópico:  

 

a) a última versão do PJE já comporta a aplicação do IPCA+TRD na fase 

pré-judicial.  

b) tal qual a Selic, a TRD quando criada, tinha uma dupla função: ora era 

juros, ora era correção monetária. Há uma explicação sobre esta dupla função 

às fls. 24 do acórdão:  

“Segundo Leonardo Medeiros Braghetto e Edmundo Emerson de Medeiros, a TR foi 

criada pela MP 294, com a finalidade de prefixar a taxa nominal de juros, sem refletir a 

inflação para remunerar as aplicações financeiras. Com a conversão das MPs na Lei 

8.177, a TR passou a ser utilizada como fator de correção monetária, adquirindo 

natureza dúplice (natureza de juros e índice), ‘ora caracterizando como indexadora (art. 

18) e ora como taxa de juros (art. 39).” 

c) o Ministro Ives Gandra proferiu voto no processo TST-RR-1001265-

11.2017.5.02.0465 exatamente neste sentido:  

 

 
1 Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua 

liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação dada 

pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 

§ 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa 

Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de 

março de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 
2 Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos 
bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de 
custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for 
ajuizada a reclamação inicial. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 



“... para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 

58, no sentido da incidência do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na 

fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, que já 

inclui juros de mora. “ 

d) o acórdão menciona a aplicação da TR até a data do efetivo pagamento. 

Se é até a data do efetivo pagamento, ao apresentar o cálculo das parcelas 

devidas na fase pré-judicial, poderia ser aplicada a TR até a data da 

elaboração do cálculo (sendo que a partir de 2018 isto não teria impacto, pois 

no final de 2017 a TR foi zerada).  

A aplicação da TR no período pré-judicial foi abordada nos embargos de 

declaração do ADC 58 e até que venha o julgamento, a orientação é que a 

TRD ser aplicada somente no mesmo período pré-judicial (inclusive o PJE-

Calc apenas comporta esta hipótese, ou seja, não é possível a aplicação da 

TR após o período de ajuizamento da ação).  

e) como a TR foi criada com dupla função, no período de 1991 até 2000, a 

variação da TR era bastante expressiva. Isto faz uma diferença enorme nos 

cálculos.  

f) a parte dispositiva do acórdão não explicita esta aplicação da TR (.... até 

que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção 

monetária e de juros que vigentes para as condenações cível em geral, quais 

sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a 

incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do 

Relator.” No voto do relator há expressa menção à acumulação, conforme já 

citado anteriormente.  

 

NA FASE JUDICIAL 

  O acórdão da ADC determinou a aplicação da SELIC para o 

período judicial: “até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices 

de correção monetária e juros que vigentes para as condenações cíveis em 

geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da 

citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 

 

 

 

 



a) breve histórico da SELIC  

 

  O Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC foi 

criado em 14/11/1979, mas sua formalização se deu pela primeira vez em 

15/06/1986, através da Resolução 1.124, com a instituição da taxa Selic para 

remunerar as Letras do Banco Central.  

  Nos termos da Circular Bacen 2.868, de 04/03/1999 e da 

Circular Bacen 2.900, de 24/06/1999, definem no artigo 2º, parágrafo 

primeiro: “Define-se taxa Selic como a taxa média ajustada dos 

financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) para títulos federais.” 

  São vários os títulos públicos que são registrados no SELIC:  

Notas do Tesouro Nacional (NTN), Letras do Tesouro Nacional (LTN), 

Tesouro Selic (LFT), Bônus do Tesouro Nacional (BTN), Bônus do Banco 

Central (BBC), Letras do Banco Central (LBC) e Notas do Banco Central 

(NBC).  

  Estes títulos, embora registrados no SELIC, têm diferentes 

indexadores monetários (TR, variação cambial do dólar), acrescidos de juros 

que podem ser 5% a 12% ao ano, TR ou até a taxa média SELIC, a depender 

da necessidade do Tesouro na captação de recursos. Dos inúmeros títulos do 

Tesouro Nacional e do Banco Central, a LFT, série B, tem rendimento pela 

taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no SELIC.  

  A meta da taxa SELIC é definida pelo COPOM (Comitê de 

Política Monetária do Banco Central do Brasil) a cada 45 dias: “Sempre 

visando à correção dos rumos da economia brasileira, o presidente do 

Bacen tem o poder de alterar essa meta com o empregado do denominado 

viés, prerrogativa acionada quando o nível de incerteza recomenda atuação 

mais flexível da autoridade monetária, que é a utilização da faculdade de 

alterar a meta para a taxa Selic entre reuniões do Copom ou a readaptação 

do percentual estimado.”3 

  Como se percebe, não há lei que defina o critério de fixação da 

taxa SELIC, que fica ao cargo do Presidente do BACEN.  

   

 

 
3 NETTO, Domingos Franciulli – “DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC PARA FINS TRIBUTÁRIOS” 
– Revista Tributária e de Finanças Públicas, volume 33/2000, pag. 63, julho e agosto de 2000, DTR 
2000/434.  



 

 

  Não há dúvidas quanto a utilização da taxa SELIC para 

remuneração de títulos do governo, mas há discussão da aplicação da taxa 

SELIC para questões tributárias e dívidas de naturezas cíveis, até porque não 

há normativo legal que defina o critério de fixação da taxa SELIC.  

  Embora criada para remunerar a aquisição de títulos públicos 

atualmente a SELIC é aplicada contra o contribuinte em mora com a Fazenda 

Nacional, havendo severas críticas pela utilização da SELIC em questões 

tributárias ao equiparar o contribuinte ao investidor.  

 

b) artigo 406 do Código Civil  

 

  O artigo 1.062 do Código Civil de 1916, fixava os juros 

moratórios em 6% ao ano. Ocorre que em 11/01/2003 entrou em vigor o novo 

Código Civil que previu no seu artigo 406 alterando o tratamento dos juros 

moratórios:  

“Art. 406 - Quando os juros moratórios não forem convencionados, 

ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de 

determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor 

para a mora dos pagamentos devidos à Fazenda Nacional.” 

 

  Há duas correntes em relação aos juros aplicáveis nos termos do 

artigo 406: a) aplicação do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário 

Nacional que fixa os juros de 1% ao mês; b) a aplicação da taxa SELIC.  

  Há dois processos em julgamento para definir esta questão 

(REsp 1.081.149 e REsp 1.795.982) e um precedente no EREsp 727.842 que 

entendeu que a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC 

é a taxa SELIC.  

  O Ministro Luis Felipe Salomão propôs um distinguishing 

(distinção) para os casos em que a dívida é por condenação cível. Segundo 

ele, a Selic é cabível para créditos tributários do contribuinte, mas não no 

âmbito do Direito Privado, pois não atualiza adequadamente os valores e 

seu cálculo inclui simultaneamente juros moratórios e correção monetária.4 

 
4 https://www.conjur.com.br/2021-jun-01/turma-stj-adia-definicao-taxa-selic-dividas-civis 



  Para o Ministro Salomão, “a adoção da Selic para efeitos de 

pagamento tanto de correção monetária quanto de juros moratórios pode 

conduzir a situações extremas: por um lado, de enriquecimento sem causa 

ou, por outro, de incentivo à litigância habitual, recalcitrância recursal e 

desmotivação para soluções alternativas de conflito, ciente o devedor de que 

sua mora não acarretará grandes consequências patrimoniais”.5 

 

c) qual taxa Selic deve ser usada 

   Muito embora estejamos falando de uma única taxa “SELIC”, 

pode-se afirmar existirem duas taxas Selic, apontando diferentes resultados. 

  A tabela da Receita Federal utiliza a SELIC acumulada de forma 

simples (os índices são somados). Além do que, a tabela da Receita Federal 

utiliza a SELIC e acrescenta mais 1% de juros no mês que estiver sendo 

efetuado o pagamento (artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250/95). Esta é a 

SELIC que está sendo usada pelo PJE-Calc.  

  Como o PJE-Calc adota este 1% dos juros no mês que estiver 

sendo efetuado o pagamento e considerando que a variação da SELIC nos 

últimos vinte e quatro meses foi muito inexpressiva, de julho/2018 até 

junho/2021 o critério de cálculo do PJE-Calc é superior a SELIC que é 

utilizada pela calculadora do Banco Central.  

  Isto porque a calculadora do Banco Central utiliza a SELIC de 

forma acumulada composta (os índices são multiplicados), sendo de suma 

importância destacar que para que seja alcançada a meta anual da SELIC, os 

índices mensais divulgados devem ser multiplicados e não somados.  

  Enquanto a  tabela da Receita Federal é composta apenas para 

fins de juros e não de juros e correção monetária, além disso, os índices da 

tabela não correspondem com a meta da taxa Selic, nem com a taxa Selic 

efetiva divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

  Na fundamentação do voto da ADC 58, foi utilizada a 

calculadora do Banco Central para demonstrar e fundamentar a aplicação da 

SELIC com dupla função: correção monetária e juros.  

  Há diferença substancial na aplicação de uma ou outra Selic, a 

saber. Como exemplo um valor histórico de R$ 5.000,00, ajuizamento em 

12/12/2006 e data do cálculo em 21/06/2021, devido no período judicial e, 

 
5 https://www.conjur.com.br/2013-ago-18/ministros-stj-divergem-aplicacao-selic-indenizacoes-civeis 



portanto, apenas a aplicação da Selic como critério de correção monetária e 

juros:  

 

mês  pje calc  resultado b.central resultado 
janeiro/2007 130,37% 6.518,50 263,74% 18.187,44 

janeiro/2013 69,70% 8.485,00 98,65% 9.932,78 

janeiro/2020 4,30%  5.215,00 3,58% 5.179,09 

fevereir/2021  1,68% 5.084,00 0,860309% 5.043,02 

março/2021 1,48% 5.074,00 0,678802% 5.033,94 

abril/2021  1,27% 5.063,50 0,459614% 5.022,98 

maio/2021 1,00% 5.000,00 0,191672% 5.009,58 

 

  Conforme dito anteriormente, como o PJE- Calc (seguindo a 

tabela da Receita Federal) considera a aplicação de juros de 1% no mês que 

estiver sendo efetuado o pagamento, o PJE-Calc nos meses mais próximos 

do cálculo apresenta resultado superior à Selic da calculadora do Banco 

Central.  

  Isto se explica porque a calculadora do Banco Central calcula o 

valor da Selic mensal acumulada, mas não “infla” a tabela com este 1% de 

que trata o artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250/95.  

  Considerando o mês de junho/2021 e confrontando-se as tabelas 

PJE-Calc x Banco Central, apenas em julho/2018 o crédito trabalhista 

passará a ser superior, utilizando-se a calculadora do Banco Central. Ou seja, 

de maio/2021 a junho/2018, o PJE-Calc apresenta uma taxa superior à 

tabela do Banco Central porque ela está inflada com estes juros de 1%.  

  Quanto mais antigo for o cálculo, mais a diferença entre a 

utilização das tabelas vai se fazendo presente. No exemplo da tabela acima, 

os mesmos R$ 5.000,00 históricos em janeiro/2007, com ajuizamento em 

dezembro/2006:  

- PJE-Calc:  R$ 11.518,50 

- Selic Banco Central: R$ 18.187,44 

- TR + juros de 1% = R$ 15.259.50 

- IPCA + juros 1% = R$ 29.704,76  

  Portanto, dúvidas não restam que a incidência da taxa SELIC na 

fase judicial, deve ser a SELIC ACUMULADA COMPOSTA, que é a 

SELIC que comporta o cálculo de correção monetária e juros.  



  Inclusive a argumentação do voto do Ministro Gilmar Mendes 

usa como o exemplo os valores corrigidos pela TR + 1%, IPCA + 1% e a 

SELIC DO BANCO CENTRAL para sustentar a tese que o IPCA + 1% seria 

um cálculo muito acima do devido e que a SELIC se mostrava compatível 

para ser o indexador de correção monetária e juros.  

  A se utilizar a SELIC SIMPLES, a diferença é gritante, pois um 

valor que pela TR + 1% daria R$ 20.259,50, com o PJE-Calc vai ser reduzido 

para R$ 6.518,50 em evidente violação ao direito de propriedade.  

  A AGU opôs embargos de declaração na ADC 58 e apresentou 

tabela com a SELIC ACUMULADA COMPOSTA, ou seja, restando 

evidente que há um descompasso entre o índice utilizado pelo PJE-Calc e a 

decisão proferida pelo ADC 58.  

  Por outro lado, não há que se falar que a utilização da SELIC da 

calculadora do Banco Central configuraria em anatocismo (ao multiplicar 

um índice pelo outro anterior), eis que para os créditos trabalhistas a SELIC 

está substituindo dois índices: correção monetária e juros. Ou seja, o STF ao 

definir a SELIC como índice duplo, o fez pela taxa da SELIC conforme a 

calculadora do Banco Central, pois assim são corrigidos os títulos da dívida 

pública, ou seja, com critério de multiplicação dos índices e não soma.  

  Não menos importante destacar que a Taxa Selic é uma mescla 

de vários institutos (correção monetária, juros compensatórios e 

remuneratórios) e que é calculada de forma diária, mensal e anual, sendo de 

forma capitalizada. O artigo 591 do CC, ao mencionar o artigo 406 do CC 

menciona, inclusive, a capitalização anual:  

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos 

juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se 

refere o art. 406, permitida a capitalização anual.” 

  O site do Banco Central do Brasil também divulga a variação 

da Selic mensal do Copom e a Selic efetiva, indicando as seguintes 

diferenças: 



 

 

   Os itens “3” e “4” das referencias do Banco Central são 

os seguintes (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros): 

 

 

 

   As informações divulgadas pelo Banco Central reportam 

que a taxa Selic efetiva é “anualizada considerando 252 dias úteis no ano”, 

de forma capitalizada, ou seja, com a seguinte fórmula: 

S = P (1 + i)n 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros


Onde: 

S = montante;  

P = principal; 

i = taxa de juros; 

n = número de períodos que o principal P 

(capital inicial) foi aplicado.  

Já a tabela da Receita Federal é elaborada a 

forma de juros simples, a qual utiliza a seguinte fórmula: 

J = C. i. t  

Onde: 

j = juros; 

C = capital; 

i = taxa de juros; 

t = tempo.  

 

Mister se observar que a tabela da Receita 

Federal usando essa metodologia de cálculo, não alcança a taxa Selic efetiva e 

a meta Copom na maioria dos meses. 

DEMONSTRAÇÃO EXEMPLIFICATIVA 2020/2021 

MESES SELIC 

TABELA 

RFB 

ACUMULADO 

12 MESES 

SELIC 

COPOM 

DIFERENÇA 

01/2020 0,38% 4,56% 4,50% 0,06% 

02/2020 0,29% 3,48% 4,25% -0,77% 

03/2020 0,34% 4,08% 4,25% -0,17% 

04/2020 0,28% 3,36% 3,75% -0,39% 

05/2020 0,24% 2,88% 3,00% -0,12% 

06/2020 0,21% 2,52% 3,00% -0,48% 

07/2020 0,19% 2,28% 2,25% 0,03% 

08/2020 0,16% 1,92% 2,00% -0,08% 

09/2020 0,16% 1,92% 2,00% -0,08% 

10/2020 0,16% 1,92% 2,00% -0,08% 



11/2020 0,15% 1,80% 2,00% -0,20% 

12/2020 0,16% 1,92% 2,00% -0,08% 

01/2021 0,15% 1,80% 2,00% -0,20% 

02/2021 0,13% 1,56% 2,00% -0,44% 

03/2021 0,20% 2,40% 2,75% -0,35% 

 

A tabela da Receita Federal adota a variação da Selic anual 

com diluição ao mês, utilizando a sistemática de capitalização simples 

com a soma dos índices, mês a mês, o que é totalmente equivocado. 

 

  No entanto, ao se utilizar a SELIC acumulada de forma simples 

(PJE-Calc) e considerando que o parágrafo primeiro do artigo 39 da Lei 

8.177 não foi declarado inconstitucional, nas sentenças trabalhistas que 

estipularem juros de 1% ao mês ou juros na forma da lei, deve ser aplicada 

a SELIC acumulada simples mais os juros de 1%. 

 

ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA 

 

  Os juros de mora devem ser mantidos sempre que existir coisa 

julgada, seja expressa e explícita com a remissão à condenação em 1% ao 

mês, de forma simples, ou, mesmo, quando há referência ao artigo 39, § 1º 

da Lei 8.177/91; ou, seja expressa implícita, quando se remete à condenação 

aos juros na forma da lei.  

  Não existindo coisa julgada a esse respeito, na execução ou na 

fase de conhecimento, devemos sustentar a aplicação de juros de mora de 

1% ao mês, com os seguintes fundamentos:  

- a decisão na ADC determinou aplicação de SELIC, nos moldes das ações 

movidas contra a FAZENDA NACIONAL. No caso, o STJ vem 

reconhecendo o direito à SELIC ACUMULADA SIMPLES, com acréscimo 

de juros de mora de 1% ao mês, por adoção isonômica do art. 161, ̕§ 1º do 

CTN.  



- para a fase pós-ajuizamento da ação, aplica-se SELIC ACUMULADA 

SIMPES, se acompanhada de juros de mora. Isso porque o cálculo simples é 

correção monetária, inclusive, abaixo da inflação.  

- não havendo na conta a adoção de juros de mora, prevalecendo o 

entendimento de que a decisão na ADC 58 é de aplicação de SELIC, como 

fator de indexação acumulado com juros de mora, nesse caso, a taxa SELIC 

deve ser ACUMULADA e COMPOSTA. Só assim poderia compensar a 

subtração dos juros moratórios.  

- em qualquer dos casos, uma vez adotados os critérios de cálculos de 

correção monetária e juros de mora e o valor final tenha ficado inferior ao 

valor principal, corrigido pelo IPCA-E + juros de 12% ao ano, podemos pedir 

juros compensatórios.  

 

O parágrafo único do artigo 404 do Código Civil prevê a 

possibilidade de concessão de indenização complementar quando verificado 

no caso concreto que a correção monetária e os juros de mora mostrarem-se 

insuficientes a recompor o patrimônio do credor:  

 

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, 

serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 

advogado, sem prejuízo da pena convencional. 

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e 

não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização 

suplementar. 

  

Como vislumbrado acima, é inegável que a adoção de SELIC, 

simples ou composta, acrescida ou não de juros de mora, será insuficiente a 

cobrir a reposição inflacionária e juros de mora, recompondo o patrimônio 

jurídico e indenizando pela lesão.  

 

Sendo assim, é mais do que provável que em todas as ações em 

execução que venham a ser adotadas as diretrizes da ADC 58 no concernente 

à correção monetária e juros moratórios, seja cabível a indenização 

complementar regrada no parágrafo único do art. 404 do CCB.  

 

Para tanto, a recomendação é de que se apresente a liquidação 

dos valores considerando correção monetária pelo IPCA-E, a partir de junho 

de 2009, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, na forma do § 1º do art. 

39 da Lei 8.177/91, devendo a diferença desta quantia para aquela apurada 



pelos critérios definidos na liquidação do julgado ser requerida como 

INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. 

 

O deferimento de tal requerimento tem a vantagem de não 

implicar ofensa à decisão do STF na ADC 58 e, assim, não podendo ser 

atacado pela via da reclamação constitucional.   

 

Este trabalho foi elaborado em conjunto com os advogados 

integrantes da REDE LADO, Cristina Kaway Stamato, Nasser Ahmad Allan, 

Eusebio Carvalho e Carlos Scalassara em junho/2021.  

 

 

 

 

 

 

   

 


