
benefícios de natureza assistencial.
Em data de 24 de setembro de 2018, o Ministro Luiz Fux, relator do RE 870947

(tema 810), deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública, por considerar que a imediata aplicação da decisão daquela Corte, frente à
pendência de pedido de modulação de efeitos, poderia causar prejuízo "às já combalidas
finanças públicas".

Em face do efeito suspensivo deferido pelo STF sobre o próprio acórdão, e
considerando que a correção monetária é questão acessória no presente feito, bem como que
o debate remanescente naquela Corte Suprema restringe-se à modulação dos efeitos da
decisão de inconstitucionalidade, impõe-se desde logo, inclusive em respeito à decisão
também vinculante do STJ, no tema 905, o estabelecimento do índice aplicável - INPC para
os benefícios previdenciários e IPCA-E para os assistenciais -, cabendo, porém, ao juízo de
origem observar, na fase de cumprimento do presente julgado, o que vier a ser deliberado nos
referidos embargos declaratórios.

Juros de mora
Os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Até 29-06-2009, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês, com base

no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com
atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento
consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até o efetivo
pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta
de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação da Lei
11.960/2009, considerado hígido pelo STF no RE 870947, com repercussão geral
reconhecida. Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o
dispositivo determina que os índices devem ser aplicados "uma única vez" e porque a
capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa autorização legal (STJ, 5ª Turma,
AgRgnoAgRg no Ag 1211604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Custas e despesas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas processuais quando demandado na
Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas
processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de
justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação da Lei Estadual nº 13.471/2010,
já considerada a inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI nº 70038755864 julgada
pelo Órgão Especial do TJ/RS), devendo restituir à Justiça Federal o valor adiantado a título
de honorários periciais.

Honorários advocatícios

Incide, no caso, a sistemática de fixação de honorários advocatícios prevista no
art. 85 do NCPC, porquanto a sentença foi proferida após 18/03/2016 (data da vigência do
NCPC definida pelo Pleno do STJ em 02/04/2016).

Invertidos os ônus sucumbenciais, estabeleço a verba honorária em 10% (dez
por cento) sobre as parcelas vencidas até a data do presente julgado, considerando as
variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do NCPC.

Tutela específica - implantação do benefício

Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados nos artigos
497 e 536 do NCPC, quando dirigidos à Administração Pública, e tendo em vista que a
presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determino o
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