
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035439-17.2008.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Procurador : José Wilson Germano de Figueiredo.
Embargada : Josefa da Silva Santiago.
Advogado : Antônio Anizio Neto. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO  NO
ACÓRDÃO  LAVRADO.  AUSÊNCIA  DE
REMISSÃO  E  JULGAMENTO  EXPRESSÃO
DO  REEXAME  NECESSÁRIO.
CONSEQUENTE OMISSÃO EM RELAÇÃO À
APRECIAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APLICAÇÃO  DE  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  CONTRA  A  FAZENDA.
BENEFÍCIO  PROVIDENCIÁRIO.  AUSÊNCIA
DE  NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  INCIDÊNCIA
DO  ART.  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/1997.
OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE APLICAÇÃO
TEMPORAL  DECORRENTE  DA
MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº
11.960/2009.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS.  EFEITO  INFRINGENTE.
PROVIMENTO DA REMESSA.

-  Com  efeito,  a  despeito  de  se  terem  apreciados
devida  e  pormenorizadamente  todos  os  fatos  e
alegações  constantes  dentro  do  caderno  processual,
em verdadeiro e substancial reexame de tudo o que
restou  ventilado  nos  autos,  não  houve  menção
expressa e respectivo julgamento da Remessa Oficial,
razão pela qual devem ser acolhidos os aclaratórios
para o fim de se suprir a omissão indicada.

-  Como a condenação imposta à Fazenda não é  de
natureza  tributária,  sobre  as  verbas  devem  incidir
juros  moratórios e  correção monetária com base na
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regra  imposta  pelo  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/1997.
Embora  a  Suprema  Corte,  no  julgamento  da  ADI
4357/DF,  tenha  declarado  inconstitucional  a
expressão “índice  oficial  de  remuneração básica  da
caderneta de poupança” contida no § 12 do art. 100
da Constituição Federal e,  por arrastamento, do art.
1º-F  da  Lei  nº  9.494/97  com  relação  apenas  à
correção monetária, o relator Ministro Teori Zavascki
deferiu  Medida  Cautelar  na  Reclamação  nº  16745
MC/SC,  sobrestando  o  AI  1.417.464-AgR/RS  em
trâmite  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que
fixou o IPCA para a correção monetária, por entender
que as decisões de mérito tomadas nas Ações Diretas
de Inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425 ainda não
têm eficácia e, por isso, vigora a sistemática anterior
quanto à atualização monetária.

-  É  firme  o  entendimento  no  âmbito  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  de  que,  possuindo  natureza
eminentemente instrumental, por versar tão somente
sobre  consectários  da  condenação,  que  a  Lei  nº
11.960/2009  –  que  introduziu  novas  regras  sobre
juros de mora e correção monetária contra a Fazenda
–  apenas  é  aplicado  ao  momento  fático  material
posterior à sua vigência, ante o princípio do  tempus
regit actum. Portanto, aplica-se o índice da caderneta
de  poupança  após  a  vigência  da  lei  modificativa,
devendo, no período anterior, ser observada a redação
pretérita que previa o percentual de 0,5% ao mês para
os  juros  moratórios,  ao  passo  que  a  atualização
monetária deve ser feita pelo INPC.
 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, em acolher os   Embargos, à unanimidade, nos termos do voto do
relator. 

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 207/2010v) opostos
pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS  contra  os  termos  do
Acórdão  de  fls.  192/199,  o  qual  negou  provimento  a  ambos  os  Recursos
Apelatórios interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes
os  pedidos  iniciais,  condenando  a  autarquia  previdenciária  à  imediata
implantação  do  benefício  previdenciário  de  auxílio-acidente  em  favor  da
autora, a ser pago, mensalmente, na razão de 50% do salário de benefício, até
a  véspera  do  início  de  qualquer  aposentadoria  ou  até  a  data  do  óbito  da
segurada.

Em  breve  arrazoado,  o  embargante  afirma  que  a  decisão
colegiada impugnada foi omissa quanto ao julgamento da remessa necessária

Embargos de Declaração nº 0035439-17.2008.815.2001 2



e, por conseguinte, quanto à questão legal do critério da correção monetária e
juros de mora, previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/2009.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para  suprir-se  a  omissão  elencada,  concedendo  efeito  infringente  para  dar
provimento  à  remessa  necessária  para  o  efeito  de  estabelecer  que  tanto  a
correção monetária quanto os juros de mora, a partir de 29/06/2009, incidirão
na forma do art.  1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº
11.960/2009.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada (fls. 214/217).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Quanto  ao  cabimento  do  presente  recurso,  consigno que,  de
fato, assiste à autarquia embargante. Isso porque, com efeito, a despeito de se
terem apreciados  devida  e  pormenorizadamente  todos  os  fatos  e  alegações
constantes dentro do caderno processual, em verdadeiro e substancial reexame
de  tudo  o  que  restou  ventilado  nos  autos,  não  houve  menção  expressa  à
Remessa Oficial, desde a encadernação do feito, até o Relatório lançado pelo
antigo Relator  (fls.  170/171)  e por mim ratificado (fls.  190). Dessa forma,
devem ser acolhidos os aclaratórios para o fim de se suprir a ausência expressa
de menção e julgamento do Reexame Necessário.

Dentro desse contexto, aponta o INSS como tema que não foi
abordado no Acórdão combatido a questão da aplicação da correção monetária
e dos juros moratórios na condenação imposta à Fazenda.

Pois bem, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou os
juros  moratórios  em conformidade  com a  taxa  de  1% ao  mês  a  partir  da
citação válida, com fulcro no art. 161 do Código Tributário Nacional e no art.
406 do Código Civil. 

No que se refere ao tema, a despeito do entendimento do juiz
sentenciante  no  sentido  de  conceder  à  espécie  uma  natureza  tributária,
verifica-se que, em verdade, não houve condenação sob esse título, mas sim à
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implantação  de  benefício  previdenciário  e  o  pagamento  de  prestações
passadas, situação que se enquadra no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Sobre o tema, em ementa bastante didática, confira-se a lição
do seguinte aresto:

“TRIBUTÁRIO  -  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  -  IPSM  -  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO - JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO - LEI 9.494/97 -  NÃO-
INCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CTN.  O art. 1º-F
da Lei 9.494/97, refere-se à incidência de juros de
mora  em  relação  ao  pagamento  de  verbas
remuneratórias,  incluindo-se  aí  os  benefícios
previdenciários e  demais  verbas  de  natureza
alimentar, no entanto, em se tratando de repetição de
indébito tributário,  não há falar em sua aplicação,
porquanto, nesses casos, são devidos juros de mora
na mesma proporção dos que aqueles  passíveis  de
exigência no momento do pagamento do tributo, ou,
na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161
c/c art. 167, § único, do Código Tributário Nacional,
de modo que a correção dos valores a repetir devem
incidir correção monetária da data da retenção até o
trânsito em julgado e a partir daí incide a Taxa Selic,
na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei
Federal  9.250/95  e  art.  17,  §  4º,  da  Lei  Federal
9.779/99.  (...)”.(TJ-MG -  AC:  10024112288873001
MG ,  Relator:  Elias  Camilo,  Data de Julgamento:
25/04/2013, Câmaras Cíveis /  3ª  CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 10/05/2013). (grifo nosso).

 
Dessa forma,  como a condenação imposta à Fazenda não é de

natureza tributária, sobre as verbas devem incidir juros moratórios e correção
monetária com base na regra imposta pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Insta salientar que, embora a Suprema Corte, no julgamento da
ADI 4357/DF, tenha declarado inconstitucional a expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12 do art. 100 da
Constituição Federal e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com
relação apenas à correção monetária, o relator Ministro Teori Zavascki deferiu
Medida  Cautelar  na  Reclamação  nº  16745  MC/SC,  sobrestando  o  AI
1.417.464-AgR/RS em trâmite  perante  o Superior  Tribunal  de  Justiça,  que
fixou o IPCA para a  correção monetária,  por  entender  que as decisões  de
mérito tomadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425
ainda  não  têm eficácia  e,  por  isso,  vigora  a  sistemática  anterior  quanto  à
atualização monetária.

 
Observe-se,  ainda,  que  a  Lei  nº  11.960/2009  não  pode

retroagir,  ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua
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vigência, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
abaixo transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.960/09,  QUE
ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.
NATUREZA  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO
IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO
QUANDO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO
RETROATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA
LEI  N.  11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp  1.205.946/SP,  sob  o  rito  do  art.  543-C,
assentou que as normas disciplinares dos juros de
mora possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma:  (a)  percentual  de 1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP  n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.(...)  (STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no
AgRg  no  REsp  957810/RS,  5ª  Turma,  Rel.  Min.
Moura Ribeiro, j. em 17/09/2013).(grifo nosso).

Assim sendo, constata-se que não é devida a aplicação do art. 5º
da Lei n. 11.960/09 quanto aos juros moratórios e correção monetária para
todas as parcelas que compõem a condenação, mas apenas àquelas do período
subsequente à sua vigência, ante o princípio do tempus regit actum. Portanto,
no  período  anterior,  deve  ser  observada  a  redação  anterior  que  previa  o
percentual  de  0,5%  ao  mês  para  os  juros  moratórios,  ao  passo  que  a
atualização monetária deve ser feita pelo INPC.
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No mesmo sentido,  confira-se  o recente julgado do Superior
Tribunal de Justiça, em cuja ementa se esclarece delimitada e didaticamente os
períodos e formas de aplicação dos índices de correção monetária e de juros
moratórios, a saber:

“PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
TERMO  INICIAL  DO  BENEFÍCIO.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
(PRECEDENTES).  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. 1. Conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial  do  benefício  previdenciário  é  a  data  do
requerimento  administrativo.  2.  Nas  ações
previdenciárias, os juros de mora devem ser fixados
à razão de 1% ao mês,  a partir  da citação válida
(Súmula 204/STJ). Após a entrada em vigor da Lei n.
11.960/2009,  devem ser  observados  os  critérios de
atualização nela disciplinados, conforme orientação
reafirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal
de  Justiça  quando  do  julgamento  do  REsp  n.
1.205.946/SP,  ocorrido  em  19/10/2011  (Ministro
Benedito  Gonçalves,  DJe  2/2/2012),  submetido  ao
procedimento  dos  recursos  repetitivos,  estabelecido
pela  Lei  n.11.418/2006.3.  Os  índices  de  correção
monetária aplicáveis aos débitos previdenciários em
atraso são, ex vi do art. 18 da Lei n.8.870/1994, o
INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro
de1993 a fevereiro de 1994), URV (março a junho de
1994), IPC-r (julhode 1994 a junho de 1995), INPC
(julho de 1995 a abril de 1996) eIGP-DI (a partir de
maio  de  1996),  os  quais,  aplicados,  devem  ser
convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, após sua
extinção, emIPCA-E. Após a entrada em vigor da Lei
n. 11.960/2009, devem ser observados os critérios de
atualização nela disciplinados.4. Agravo regimental
parcialmente provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1106411 RS 2008/0259763-8,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data
de  Julgamento:  21/02/2013,  T6  -  SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 01/03/2013).

Assim, para o caso em exame, deve-se observar o regramento
acima delineado, bem como o vencimento de cada benefício previdenciário
devido  para  efeitos  de  incidência  de  correção  monetária,  e  ainda  a
circunstância determinada pela Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de incidência dos juros de mora em ações previdenciárias a partir
da citação válida. 

Por tudo o que foi exposto, em virtude da omissão verificada
quanto à  expressa apreciação da Remessa  Necessária,  bem como quanto à
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apreciação  do  consectário  da  condenação  relativo  aos  juros  e  à  correção
monetária  firmada  pelo  juiz  sentenciante,  ACOLHO os  Embargos  de
Declaração com o fim de  suprir  a  omissão apontada  e,  consequentemente,
CONCEDO-LHE  EFEITOS  INFRINGENTES  para  DAR
PROVIMENTO ao  Reexame  Necessário,  modificando  a  sentença
impugnada tão somente para alterar os consectários da condenação, devendo
ser  aplicados  juros  de  mora  de  0,5%  ao  mês  desde  a  citação  e  correção
monetária pelo INPC desde o vencimento de cada benefício, tudo até a entrada
em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, a partir de então incidirá a nova
redação do art. 1º da Lei nº 9.494/97, mantendo-se incólume os demais termos
do decisum de primeiro grau. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.    Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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