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EMBARGOS DECLARATÓRIOS –  OMISSÃO – DECISÃO
ATACADA – FUNDAMENTO COMPLETO E EXAURIENTE
PARA SOLUCIONAR A LIDE –  AUSÊNCIA DE VÍCIO A
DEMANDAR  COMPLEMENTAÇÃO  DO  JULGADO  –
REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo  1.022  do  CPC/2015,  exigindo-se,  para  seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
favoráveis, com nítido rejulgamento do tema.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 158/162) opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a Acórdão (fls. 150/153) que
desproveu o apelo do Embargante, para manter a sentença1 prolatada na Ação
Previdenciária promovida por Leidson Farias Silva em face do embargante. 

Na decisão  colegiada  restou decidido que,  com base na prova
pericial, tem o autor direito “à concessão do benefício auxílio-acidente, à luz do
1“condenando esta a implantar, em favor do autor, o benefício previdenciário de Auxílio–Acidente, previsto no art. 86 da
Lei n. 8.213/91, acrescidos dos consectários legais.”
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art.  86, § 1º,  da Lei  n.  8.213/91”,  face a “diminuição da capacidade para o
exercício da atividade habitual”. 

Apoiado no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, sustenta
o embargante a existência de omissão, pontuando que “a decisão não aplicou
os juros e correção monetária com base na Lei 11.960/97, que adota os índices
da caderneta de poupança”. Ainda se reporta a aplicação da tese constante no
RE 870.947 do STF, submetida ao regime de repercussão geral.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos.

Intimada a parte adversa para contrarrazões, quedou inerte, fls.
165/166.

VOTO
 
Apreciando  a  matéria  apontada  em  sede  de  Embargos  de

Declaração,  não  verifico  razão  para  seu  acolhimento,  exatamente  por  não
vislumbrar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/20152.

De  forma  genérica, aponta  omissão  em  relação  a  juros  e
correção monetária, com o intuito de aplicar-se o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Não há que se falar em omissão, porquanto o acórdão atacado,
de forma clara se pronunciou sobre o tema, esclarecendo que em relação aos
juros  moratórios  incide  em 1% até  a  entrada em vigor  do  art.  1º-F  da Lei
9.494/97,  observando a redação dada pela Lei  11.960/2009 e alterações.  A
correção  monetária  pelo  INPC,  dada  a  natureza  da  ação  previdenciária,
conforme preceitua a Lei nº. 8.213/91.

Para dirimir dúvida, veja-se trecho extraído da decisão:

“Quanto à aplicação dos consectários legais, considerando que o
auxílio  é  devido  a  partir  da  data  do  início  do  benefício  –  DIB3,  devida  a
incidência da correção pelo INPC4 e os juros moratórios incidem à razão de 1%
ao mês até a entrada em vigor do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei n. 11.690/2009, e suas alterações, exatamente como posto por
2Art. 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.

3 Lei 8.213/91 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia. [...]  § 2º O auxílio-acidente será devido a partir  do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.  § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício,
exceto de aposentadoria,  observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente.

4 REMESSA NECESSÁRIA.  PREVIDENCIÁRIO.   [...].  2.  Sobre as  prestações atrasadas  devem incidir  juros
moratórios, regidos pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, após o que
incidirão  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  e  correção  monetária  calculada  com  base  no  INPC.
Precedentes jurisprudenciais.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00025920520068151201, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 28-04-2015)
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ocasião da sentença5.”

Dessa  forma,  percebo  que  o  intuito  do  embargante  é  o
rejulgamento6 da  causa,  prática  inadmissível  em  sede  de  Embargos  de
Declaração,  pois não declinou nenhum fundamento  plausível7 para alterar o
cenário processual, mas sim discutir matéria outrora decidida.

Por outro lado, tenta aplicação da tese submetida a Repercussão
Geral  no  RE  870.947  – STF  (correção  monetária  e  dos  juros  moratórios
incidentes  sobre  as  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  conforme
previstos  no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009) para o presente caso.

Na verdade, o tema, embora  declarado em  Repercussão Geral,
ainda  padece  de  julgamento  do  mérito8,  de  sorte  que,  por  isso,  não  há
aplicação imediata ao presente recurso.

Assim, diante desse cenário, ou seja, de ter a decisão objurgada
apreciado  a  tônica  processual  de  forma  exauriente,  em  especial,  juros  e
correção monetária -, e da ausência de eiva ou ponto que deva se pronunciar,
outro caminho não há, senão rejeitar os embargos. 

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

5 PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  TERMO  INICIAL E  PERCENTUAL DOS  JUROS  DE MORA.  MATÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU PRECLUSÃO.
1. Relativamente aos honorários advocatícios, o cálculo da verba nas ações previdenciárias incide apenas sobre as
prestações vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício, excluindo-se as vincendas, teor da Súmula
111/STJ.
4. Nas ações previdenciárias, os juros moratórios incidem à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei
n. 11.690/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança.
5. Os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal,  possuem natureza de ordem pública,
podendo ser revistos por este Tribunal, a qualquer momento e até mesmo de ofício, desde que a matéria tenha sido
devidamente prequestionada na origem, não havendo que se falar, portanto, em reformatio in pejus ou preclusão.
6. Agravo Regimental parcialmente provido.
(AgRg no Ag 1056885/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)
6EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  REQUISITOS
DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.  Depreende-se do artigo 1.022,  e seus incisos,  do novo Código de Processo Civil  que os embargos de
declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o  qual  deveria  ter  se  pronunciado o  julgador,  ou  até  mesmo  as  condutas  descritas  no  artigo  489,
parágrafo  1º,  que  configurariam a  carência  de  fundamentação válida.  Não se  prestam os  aclaratórios  ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022
do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)
7 […] 2. São incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão e contradição no aresto recorrido.3. Tribunal não é
órgão de consulta, não lhe competindo responder a questionamentos efetuados pela parte embargante que deixa de
apontar, nas razões dos embargos declaratórios, a real existência de omissão, obscuridade ou contradição no corpo de
acórdão embargado, centrando seus argumentos no inconformismo com o resultado do julgamento.[...] (EDcl no REsp
1391526/AM,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/09/2015,  DJe
22/09/2015)
8http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4723934
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Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Car-
los Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fáti-
ma Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr. Tér-
cio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos San-
tos). Presente à sessão  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/4
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