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EMENTA: EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO EM  APELAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  MATÉRIA  COGNOSCÍVEL  DE  OFÍCIO. DECISÃO  EM
DESACORDO  COM  AS  NOVAS  DIRETRIZES  DO  STF.  MODIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão instauram
nova discussão de mérito, hão de ser rejeitados. 

2.  Segundo as  novas  diretrizes  estabelecidas  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  por
ocasião da Questão de Ordem na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n.°
4.425/DF, cujo acórdão foi publicado em 03/08/2015, deve-se aplicar, para fins de
correção monetária de débitos imputáveis à Fazenda Pública, desde cada vencimento,
o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho
de 2009 até 25 de março de 2015, e, somente a partir desse último marco, o IPCA-E.

3.  A  correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  enquanto  consectários  legais  da
condenação principal,  possuem natureza de ordem pública e,  por isso,  podem ser
analisados até mesmo de ofício, sem que isto importe em reformatio in pejus.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.°  0007213-79.2013.815.0011, em que figuram
como  Embargante  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social e  como  Embargado
Ednaldo Marinho do Nascimento.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer dos Embargos Declaratórios e rejeitá-los, e corrigir, de ofício, o índice
de correção monetária aplicável.

VOTO.

O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs Embargos de Declaração
contra o  Acórdão, fls. 145/146, que negou provimento à Remessa Necessária e à
Apelação por ele interposta,  contra a Sentença que o condenou a restabelecer o
benefício Auxílio Doença em favor de Ednaldo Marinho do Nascimento,  para
posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, além do pagamento das verbas
retroativas  à  data  de  cessação  administrativa  do  benefício,  em  22/01/2013,



corrigidas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e acrescidas dos
juros moratórios, nos moldes estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Em suas razões, fls.  151/158, alega que o Acórdão foi omisso ao não se
pronunciar sobre o índice de correção monetária aplicável às verbas condenatórias,
e que o Magistrado a quo se equivocou ao fixar o INPC na Sentença, pois, segundo
afirma,  no  julgamento  das  ADIN's  nº  4357  e  nº4445  o  STF  considerou
constitucional  a  atualização  pela  TR  (Taxa  Referencial)  até  a  requisição  do
precatório  ou  RPV,  consoante  dispõe  o  art.1º-F  da  Lei  nº  11.960/2011,  e,
posteriormente, pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial),
até  o  efetivo  pagamento  das  verbas,  pugnando  pelo  acolhimento  dos  presentes
Embargos, para que seja prequestionada a matéria e sanada a omissão apontada,
modificando-se o Julgado.

Intimado para se manifestar, fls. 161, o Embargado quedou-se silente, fls.
162.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal, conheço  dos
Embargos.

O Acórdão embargado manteve a Sentença que definiu como indexador da
correção monetária o  INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), portanto,
não há que se falar em omissão do Decisum.

O Embargante não impugnou o índice de correção monetária definido na
Sentença quando da interposição da Apelação, e busca a rediscussão do mérito em
sede de Aclaratórios, o que é inadmissível1, por ofensa ao art. 1.022, do CPC2, mas
por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, é possível a análise
da Decisão Embargada, a fim de sanar eventual vício, sem que isto importe em
reformatio in pejus3.

As  novas  diretrizes  estabelecidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  por
ocasião da Questão de Ordem4 na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n.°

1 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. 1.  Os Embargos  de Declaração que,  a pretexto  de sanar  inexistente  erro material  e  omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo Acórdão embargado
hão de ser rejeitados. 2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00025420720148150131, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 27-06-2017) 

2 Art.  1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial  para:  I  – esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

3AgRg no AREsp nº  1.422349/SP “A correção monetária  e os  juros de mora,  como consectários legais  da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando
que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus”.

•

4 QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES
DO STF.  REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO.  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE



4.425/DF5,  segundo  o  qual  deve-se  aplicar,  para  fins  de  correção  monetária  de
débitos imputáveis à Fazenda Pública, desde cada vencimento, o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 30 de junho de 2009 até 25
de março de 2015, e a partir desse último marco, o IPCA. 

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os, e, de ofício,
determino que a correção monetária incida, desde cada vencimento, o índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, (TR), de 30 de junho
de 2009 até 25 de março de 2015, e a partir desse último marco, o IPCA.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

JUSTIFICAM  A  MANUTENÇÃO  TEMPORÁRIA  DO  REGIME  ESPECIAL  NOS  TERMOS  EM  QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]. Confere-se eficácia prospectiva
à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente  questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os  precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual
a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo  Especial
(IPCA-E).  […].  (ADI  4425  QO,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  25/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)  

5 DIREITO CONSTITUCIONAL. […]. 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.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS
DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). […]. 5. O
direito  fundamental  de  propriedade (CF,  art.  5º,  XXII)  resta  violado  nas  hipóteses  em que  a  atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão.  É que a inflação,  fenômeno tipicamente econômico-monetário,
mostra-se  insuscetível  de  captação  apriorística  (ex  ante),  de  modo  que  o  meio  escolhido  pelo  legislador
constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período).  6.  A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora  tributária  à taxa  de 1% ao mês  em favor  do Estado (ex vi  do art.  161,  §1º,  CTN).  Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art.
100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária,
sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 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)


