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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0027922-24.2009.815.2001.
Origem : Vara dos Feitos Especiais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Procurador : José Wilson Germano de Figueiredo.
Embargado : Noberto Aires da Silva.
Advogado : Antônio Anizio Neto.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
CARACTERIZAÇÃO  DO  VÍCIO  APONTADO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  APLICAÇÃO  DO
ART. 5º  DA LEI Nº 11.960/2009 A PARTIR DE
SUA  ENTRADA  EM  VIGOR.   EFEITOS
INFRINGENTES.  OCORRÊNCIA.
INTEGRAÇÃO  DO  JULGADO.
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

− Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis  no
caso  de  o  provimento  jurisdicional  apresentar
omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
art. 535 do Diploma Processual Civil, bem como para
sanar a ocorrência de erro material.

− Em sendo omisso o Acórdão em relação a fato
relevante,  constante  dos  autos,  é  necessário  o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeito
integrativo e infringente, a fim de que seja sanado o
vício, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional.

− Considerando que o Supremo Tribunal Federal,
embora tenha declarado inconstitucional o art. 5º da
Lei  nº  11.960/2009,  não  determinou  os  efeitos  da
decisão,  de  modo  que  tal  comando  legal  continua
sendo  aplicado  aos  processos  em  andamento,  em
virtude da decisão do relator Min. Teori Zavascki que
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.

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

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  168/172) opostos
pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, desafiando os termos do
acórdão (fls. 148/163), que deu provimento ao apelo interposto por  Noberto
Aires da Silva.

Nas  razões  recursais,  alega  a  recorrente  que  é  cabível  a
oposição do presente recurso para prequestionar a matéria, bem como sustenta
a existência de omissão na decisão vergastada.

Seguindo  suas  argumentações,  assevera  que  o  decisum
combatido negou a aplicação da correção monetária com base no art. 1º-F, da
Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Ainda,  afirma  que  a  ADI  nº  4357,  embora  tenha  declarado
inconstitucional  o  novo  comando  legal,  não  especificou  os  efeitos  de
declaração de inconstitucionalidade e, por isso, deve ser aplicada a correção
monetária nos moldes da Lei nº 11.960/2009.

A  parte  contrária  apresentou  contrarrazões  (fls.  176/179),
afirmando  que  as  matérias  já  foram  devidamente  analisadas,  devendo  o
recurso ser rejeitado por ausência de omissão.

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 contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.

Nas  razões  recursais,  alega  a  embargante  que  a  decisão
combatida é omissa, asseverando, para tanto, que a correção monetária deve
ser aplicada com base no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo
art.  5º  da  Lei  nº  11.960/2009,  tendo  em  vista  que  a  ADI  nº  4357  não
especificou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade.

Entendo que assiste razão ao insurgente, porquanto,  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
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correção monetária, o relator Min. 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  méritos  tomadas  nas
Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  nºs  4.357  e  4.425  ainda  não  têm
eficácia  e,  por  isso,  vigora  a  sistemática  anterior  quanto  à  atualização
monetária.

Dito  isso,  a  correção  monetária  das  parcelas  da  condenação
deve ser feita com base no art. 5º da Lei nº 11.960/2009 a partir da vigência
deste  comando  legal.  No  período  anterior,  aplicará  o  índice  constante  no
decisum combatido.

Assim,  encontrando-se  o  r.  Acórdão  eivado  de  vício,  cujo
saneamento implica necessariamente na modificação do resultado do julgado,
entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes e
integrativo, a fim de sanar a mácula existente. 

Ante  todo  o  exposto,  evidenciando-se  omissão  no  julgado,
ACOLHO os  embargos  de  declaração,  com  efeitos  infringentes  e,  por
conseguinte,  integro o acórdão de  fls.  148/163, determinando que sobre as
parcelas da condenação incidirá correção monetária com base no art. 5º da Lei
nº 11.960/2009 apenas a partir da entrada em vigor deste comando legal.

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,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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