
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000771-25.2008.815.0221
Origem : Comarca de São José de Piranhas
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Procurador : Ricardo Ney de Farias Ximenes 
Embargado : João Alves de Sousa
Advogado : Pedro Bernardo da Silva Neto – OAB/PB nº 7.343

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE  RESTABELECIMENTO  DE
AUXÍLIO-DOENÇA  ACIDENTÁRIO.
PROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.
INCONFORMISMO  DO  INSS  -  INSTITUTO
NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARBITRAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 1º - F, DA LEI Nº 9.494/97, COM
REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.
MANIFESTO  PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000771-25.2008.815.0221                                                                                               1



prestando ao reexame do julgado,  e,  não existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

- Sendo o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
uma autarquia federal, conforme a matéria constante
do  art.  17,  da  Lei  nº  8.029/1990,  fazendo  parte,
portanto,  da  Administração  Indireta,  não  há
qualquer óbice para a aplicação da norma inserta no
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com alteração da Lei
Federal nº 11.960/09.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
232/236, opostos por INSS - Instituto Nacional do Seguro Social contra o acórdão de
fls.  219/229,  que  negou  provimento  ao  Apelo por  ele  interposto,  para  manter
inalterada a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação
Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário forcejada por
João Alves de Sousa.

Em suas razões, o insurgente cinge-se a sustentar que
o acórdão embargado foi omisso no tocante aos juros de mora e correção monetária,
sem a limitação da data de 25/03/2015, notadamente ao julgamento submetido ao rito
de repercussão geral, a saber: Recurso Extraordinário nº 870.947/08.  

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente,  em que pese a argumentação
do  INSS -  Instituto Nacional do Seguro Social,  não se vislumbra quaisquer dos
vícios  justificadores  dos  aclaratórios,  mas,  sim,  o  inconformismo da  parte  com a
fundamentação da decisão contrária as suas pretensões e a intenção de reexame da
matéria, a fim de obter novo pronunciamento em seu favor, o que é inadmissível em
sede de embargos de declaração.

Com efeito, no caso telado, descabe falar de omissão
acerca dos juros  de mora e  correção monetária  contra  a  Fazenda Pública,  pois  já
houve o enfrentamento da matéria, inclusive levando em consideração o art. 1º-F da
Lei n. 11.960/2009, senão vejamos à fl. 228:

Digo  isso  pois,  em  se  tratando  de condenação
imposta  ao  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro
Social, autarquia federal criada pela Lei nº 8.029/90,
os juros de mora e a correção monetária deverão ser
calculados, conforme determina o art. 1º-F da Lei n.
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11.960/2009.

Não  poderia  ser  diferente,  haja  vista  que  em  se
versando da fixação da correção monetária e dos juros de mora impostos à Fazenda
Pública  para pagamento de verbas  remuneratórias  devidas  a  servidores públicos,

cumpre esclarecer que a temática se encontra disciplinada no art. 1º-F da Lei nº 9.494,
de 10 de setembro de 1997, com redação atual dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009,
cuja transcrição não se dispensa:

Art.  1º-F  -  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins  de  atualização  monetária,  remuneração  do
capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança.

Com efeito, de acordo com esse dispositivo legal, os
débitos da Fazenda Pública devem ser  tanto acrescidos de juros de mora quanto
corrigidos monetariamente, segundo os índices de remuneração básica da caderneta
de poupança. 

Diante,  todavia,  da  declaração  parcial  de
inconstitucionalidade por  arrastamento do  referido  artigo  pelo  Supremo Tribunal
Federal, procedida quando da análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
4.357/DF  e  4.425/DF,  assentou-se  o  entendimento  de  que  a  correção  monetária
deveria ser calculada com base no IPCA, entendimento o qual passei a aplicar. 

Ocorre que, recentemente, passou-se a observar que
o debate travado nas referidas ADI's diria respeito tão somente ao intervalo de tempo
compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, isto
é,  sem  alcançar  a  parte  estabelecida  pelo  próprio  juízo  prolator  da  decisão
condenatória no exercício de atividade jurisdicional.
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Isso  porque,  naquelas  demandas  do  controle
concentrado, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 não fora impugnado originariamente e,
deste modo, a decisão por arrastamento se cingiria à pertinência lógica entre o art.
100,  §12,  da  Constituição  Federal  e  o  mencionado  dispositivo  infraconstitucional,
consoante se extrai das ementas desses julgados, as quais, identicamente redigidas,
consignaram o seguinte teor: 

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  REGIME  DE
EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE
PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/2009.  (...)  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DA
UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO
DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO
CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL  DE
PROPRIEDADE  (CF,  ART.  5º,  XXII).
INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E
FINS. (...)  
7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada
pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC
nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação
de  juros  moratórios  de  créditos  inscritos  em
precatórios  incorre  nos  mesmos  vícios  de
juridicidade que inquinam o art.  100,  §12,  da CF,
razão  pela  qual  se  revela  inconstitucional  por
arrastamento,  na  mesma extensão  dos  itens  5  e  6
supra.  (ADI 4357, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO,
Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  14/03/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC
26-09-2014 sem grifos no original) 

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao
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admitir o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral, sinalizou não
haver solucionado definitivamente a questão, de sorte a, por ora, manter-se incólume
a aplicação da sistemática vigente antes do julgamento das citadas ações diretas de
inconstitucionalidade.

A propósito,  bastante clarividente  o  excerto  abaixo
replicado:

Já  quanto  ao  regime de  atualização  monetária  das
condenações impostas à Fazenda Pública a questão
reveste-se  de  sutilezas  formais.  Explico.
Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem
uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização
monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
ocorre em dois momentos distintos. O primeiro se dá
ao final da fase de conhecimento com o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial
compreende o período de tempo entre o dano efetivo
(ou o  ajuizamento da demanda)  e  a  imputação de
responsabilidade  à  Administração  Pública.  A
atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator
da  decisão  condenatória  no  exercício  de  atividade
jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase
executiva,  quando  o  valor  devido  é  efetivamente
entregue ao credor.  Esta última correção monetária
cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito
em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é
realizado no exercício de função administrativa pela
Presidência  do  Tribunal  a  que  vinculado  o  juízo
prolator  da  decisão  condenatória.  Pois  bem.  O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357
e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção
monetária  pela  TR  apenas  quanto  ao  segundo
período,  isto  é,  quanto  ao  intervalo  de  tempo
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compreendido  entre  a  inscrição  do  crédito  em
precatório  e  o  efetivo  pagamento.  Isso  porque  a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100,
§12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se
apenas  à  atualização  do  precatório  e  não  à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de
conhecimento. (RE 870947 RG, Relator Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJe de
27.4.2015).

De igual  modo,  no Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
dissenso  quanto  à  temática  também  foi  objeto  de  recurso  especial  repetitivo,
igualmente pendente de julgamento, a saber, o Recurso Especial nº 1.492.221⁄PR.

Em  face  desse  panorama,  imperioso  reconhecer
cabível, na hipótese, a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a observação da
redação dada pela Lei nº 11.960/09, em sua íntegra.

Por fim, ainda que não fosse pontuado a questão dos
juros  de  mora  e  da  correção  do  julgamento,  isso  não  implicaria  em  reforma do
julgado, pois, por se tratar de pedido implícito, se poderia muito bem estabelecer o
correto arbitramento em sede de liquidação.

Nessa  direção,  seguem  recentes  arestos  com
destaques necessários:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ACIDENTE  DO
TRABALHO  MOVIDA  CONTRA  O  INSS,
FUNDADA  NA  LEI  Nº  8.213/91.  LER/DORT.
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
Nexo  causal.  Indenização  através  do  auxílio-
acidente.  Termo  inicial.  Auxílio-acidente.  Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, §
2º, da Lei nº 8.213/91. Correção monetária e juros de
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mora. Deve ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 11.960/2009, até que o Supremo Tribunal Federal
julgue o mérito do RE nº 870.947, onde reconhecida a
Repercussão Geral (CPC/1973, art. 543-B. Tema 810)
sobre  o  regime  de  atualização  monetária  e  juros
moratórios incidentes sobre condenações judiciais da
Fazenda  Pública.  Precatório/RPV.  Estipulações
desnecessárias.  Eventuais  divergências  de  questões
posteriores  à  conta  de  liquidação  deverão  ser
apreciadas após o depósito. Honorários advocatícios.
Ação  acidentária.  Porcentagem  arbitrada  que  deve
incidir  sobre  o  montante  devido  até  a  sentença
(Súmula nº 111 do STJ). Prescrição quinquenal. Não
configuração, considerando a data da propositura da
ação e o início do benefício acidentário.  (TJSP; APL-
RN  1036502-34.2015.8.26.0053;  Ac.  10491788;  São
Paulo;  Décima  Sétima  Câmara  de  Direito  Público;
Rel. Des. Antonio Moliterno; Julg. 30/05/2017; DJESP
21/06/2017; Pág. 2457).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
-INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  REJEIÇÃO.
POLICIAL  MILITAR.  DIREITO  RECONHECIDO.
SENTENÇA  ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO  EM  FASE
DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA.
ADEQUAÇÃO. Rejeita-se  a  preliminar  de
intempestividade  do  recurso,  quando  o  prazo
recursal  de  30  (trinta)  dias  úteis  do  Estado.  que
somente começa a fluir após a intimação pessoal do
Procurador (artigo 183, § 1º, do Código    de Processo
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Civil de  2015).  é  devidamente  observado  no  caso
concreto.  É  devida  a  gratificação  por  substituição
temporária  ao  militar  pelo  desempenho  de  cargo
atribuído  privativamente  a  posto  ou  graduação
superior ao seu, conforme disposto no artigo 15, da
Lei  Delegada  n.  37/89..  Configurado  o  dever  de
indenizar,  mas  ausente  a  certeza  quanto  ao  valor
efetivamente  devido  ao  servidor,  deve  ser
inaugurada a fase de liquidação de sentença, ainda
que  da  petição  inicial  conste  pedido  certo  e
determinado. Revestindo-se a condenação imposta à
Fazenda Pública  e  às  suas  autarquias,  de  natureza
não tributária, será ela atualizada monetariamente de
acordo com as disposições previstas pelo artigo 1º-F,
da Lei n. 9.494/97, com as alterações que lhe foram
trazidas  pela  Lei  n.  11.960/2009. (TJMG;  APCV
1.0701.14.011321-1/001; Rel. Des. Paulo Balbino; Julg.
25/05/2017; DJEMG 13/06/2017).

Diante  dessas  considerações,  observa-se  que  o
acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  o  vício  declinado  pelo
recorrente, ao contrário, houve sim a devida manifestação.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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