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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0003679-90.2008.815.0371
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE :INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social
PROCURADOR :Ricardo Ney de Farias Ximenes
EMBARGADO :Francisco Cardoso da Silva
ADVOGADO :Gutemberg Sarmento da Silveira, OAB/PB 7.893

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos
declaratórios  –  Efeitos  infringentes –
Omissão  –  Existência  –  Irresignação  da
autarquia  previdenciária  –  Correção
monetária  – Incidência do art. 1º-F da lei nº
9.494/1997  –  Reforma  da  decisão  –
Acolhimento dos embargos.

–  Como a condenação imposta à Fazenda
Pública 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 9.494/1997.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos de embargos de declaração em que figuram como partes  as acima
mencionadas.

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,   acolher  os
embargos  declaratórios,  nos  termos  do  voto  do  relator e  de  súmula  de
julgamento de fl. retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos pelo INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, contra os termos
do acórdão de  fls.222/232,  que  deu provimento  ao  recurso,  reformando a
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sentença de primeiro grau, condenando o INSS a conceder ao autor o auxílio
acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.,
bem como as parcelas vencidas e vincendas, observado o quinquídio legal,
com juros de mora na forma do art.  1º-F, da Lei 9.494/97, com alterações
promovidas pela Lei 11.960/2009, sendo o termo inicial a data da cessação do
auxílio doença, e correção monetária, INPC, a partir do vencimento de cada
prestação.

Em  suas  razões  recursais,  a  autarquia
previdenciária federal sustentou que houve omissão ao fundamento de que
esta Câmara afastou o critério de correção monetária previsto no art. 1º-F da
Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Pugna pelo acolhimento
dos embargos, para que a correção monetária seja processada na forma do
art.  1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2006 (fs.
235/242). 

Devidamente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 246.

É o que basta relatar.

V O T O 

“Ab initio”,  antes de se enfrentar o âmago
dos  presentes  embargos,  faz-se  mister  a  digressão  acerca  de  seus
pressupostos de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art. 1.022
do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é cabível
quando  na  decisão  houver  obscuridade,  contradição,  omissão  ou  erro
material. Veja-se:

“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.”

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil  compreensão  do  texto  da  decisão.  A  contradição  é  a  afirmação
conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão.  A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada
para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no
parágrafo único do art.  1.022, quais sejam: quando a decisão deixa de se
manifestar  sobre  tese  firmada  em julgamento  de  casos  repetitivos  ou  em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e
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quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º, do CPC. 

Erro  material,  por  sua  vez,  “é  aquele
reconhecido  primo  ictu  oculi,  consistente  em  equívocos  materiais  sem
conteúdo decisório propriamente dito,  como a troca de uma legislação por
outra,  a  consideração de data  inexistente no processo ou  uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de
uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo”1.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por  todos,  confira-se  o magistério  dos  insignes mestres  NELSON e
ROSA NERY2:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo ou aclareatório. Como regra não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. 

No  caso  “sub  examine”,  o  embargante
requer que seja sanada a omissão do r. acórdão de fls.222/232, que, segundo
aduz, não observou os critérios da Lei nº 11.960/2009, em relação a correção
monetária.

Nesse ponto, a decisão merece ser sanada,
entendo  que  a correção  monetária  deve  observar  o  art.  5º,  da  Lei  nº
11.960/09,  com as  ressalvas  realizadas  pelo  Pretório  Excelso.  O  Colendo
Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  da  ADI  4357/DF  declarou  e
reconheceu a inconstitucionalidade por arrastamento do disposto no art. 5º da
Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização
monetária e fixação de juros moratórios dos débitos fazendários, por violar o
direito  de  propriedade  ao  estabelecer  como  o  índice  de  atualização  os
aplicados à caderneta de poupança, critério incapaz de preservar o valor real
do crédito.

Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o
julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  de  nº  4425,  com  a
modulação  dos  efeitos  da  decisão  presente  na  ADI  nº  4357/DF,  sendo
estabelecido  que  o  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança (TR) deve ser aplicado até 25.03.2015, e que, após essa data, os
créditos  devem ser  corrigidos  monetariamente  pelos  índices  de  preços  ao

1AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 02/06/2015, DJe 08/06/2015
2 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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consumidor amplo especial (IPCA-E), com a ressalva dos créditos de caráter
tributário. 

Vejamos:

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
JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO
REGIME  ESPECIAL  NOS  TERMOS  EM  QUE
DECIDIDO  PELO  PLENÁRIO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  1.  A  modulação  temporal
das  decisões  em  controle  judicial  de
constitucionalidade  decorre  diretamente  da  Carta
de 1988 ao consubstanciar  instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade
das  leis  inconstitucionais  e  outros  valores
constitucionais  relevantes,  notadamente  a
segurança  jurídica  e  a  proteção  da  confiança
legítima, além de encontrar lastro também no plano
infraconstitucional  (Lei  nº  9.868/99,  art.  27).
Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501;
ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº
3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI
nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689;
ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº
4.029.  2.  In  casu,  modulamse  os  efeitos  das
decisões  declaratórias  de  inconstitucionalidade
proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a
vigência  do  regime  especial  de  pagamento  de
precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº
62/2009  por  5  (cinco)  exercícios  financeiros  a
contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. 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)  e  (b)  os  precatórios  tributários  deverão
observar  os  mesmos  critérios  pelos  quais  a
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Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e
(ii)  ficam resguardados  os  precatórios  expedidos,
no  âmbito  da  administração  pública  federal,  com
base  nos  arts.  27  das  Leis  nº  12.919/13  e  nº
13.080/15,  que  fixam  o  IPCA-E  como  índice  de
correção  monetária.  4.  Quanto  às  formas
alternativas  de  pagamento  previstas  no  regime
especial:  (i)  consideram-se  válidas  as
compensações, os leilões e os pagamentos à vista
por  ordem  crescente  de  crédito  previstos  na
Emenda  Constitucional  nº  62/2009,  desde  que
realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não
será  possível  a  quitação  de  precatórios  por  tais
modalidades;  (ii)  fica  mantida  a  possibilidade  de
realização de acordos diretos, observada a ordem
de preferência dos credores e de acordo com lei
própria da entidade devedora, com redução máxima
de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o
período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a
vinculação  de  percentuais  mínimos  da  receita
corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art.
97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de
não liberação tempestiva dos recursos destinados
ao  pagamento  de  precatórios  (art.  97,  §10,  do
ADCT).  6.  Delega-se  competência  ao  Conselho
Nacional  de  Justiça  para  que  considere  a
apresentação de proposta normativa que discipline
(i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da
conta  de  depósitos  judiciais  tributários  para  o
pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de
compensação de precatórios vencidos, próprios ou
de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em
dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do
precatório.  7.  Atribui-se competência ao Conselho
Nacional  de  Justiça  para  que  monitore  e
supervisione  o  pagamento  dos  precatórios  pelos
entes públicos na forma da presente decisão (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).

Por todo exposto,  ACOLHO os  embargos
declaratórios para sanar a omissão alegada,  para que a correção monetária
observem os critérios da Lei nº11.960/2009,  mantendo a decisão inalterada
quanto aos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Luíz  Silvio  Ramalho
Júnior.Participaram do julgamento, o Exmo.  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,  Exmo.  Des. Onaldo
Rocha de Queiroga. Juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e o Exmo  Des. Luíz Silvio Ramalho Júnior.

5



                                                                                           Embargos de declaração nº 0003679-90.2008.815.0371

Presente ao julgamento, a Exma Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa 21 de agosto de 2018. 

               Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                                                  Relator

6


	A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento de fl. retro.
	R E L A T Ó R I O
	Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária federal sustentou que houve omissão ao fundamento de que esta Câmara afastou o critério de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que a correção monetária seja processada na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2006 (fs. 235/242).
	Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 246.
	É o que basta relatar.
	V O T O


