
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0000081-55.2010.815.0211)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, representado por seu 

Procurador Ricardo Ney de Farias Ximenes
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Processual  Civil  –  Embargos  de  declaração.  Rediscussão  de
matéria  já  apreciada.  Inexistência  de  ponto  ambíguo,  obscuro,
contraditório  ou  omisso.  Ausência  de  argumentos  capazes  de
infirmar os fundamentos da decisão embargada. Rejeição.

- Não  havendo  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão,  a  serem  sanados,  rejeitam-se  os  embargos  de
declaração,  mormente  porque  as  questões  levantadas  apenas
demonstram  a  relutância  da  parte  em  instaurar  uma  nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  pelo  Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, contra acórdão desta Câmara (fs. 160/170), que, à
unanimidade, deu provimento parcial ao reexame necessário e à apelação interposta
pelo Embargante.

O  embargante  aponta  a  existência  de  suposta  contradição  e
omissão no acórdão, ao fundamento de que esta Câmara afastou o critério de correção
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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. 173/180).

Contrarrazões  pela  manutenção  da  decisão  embargada  (fs.
182/184).

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo prosseguimento do feito,
sem intervenção de mérito (f. 193).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos não merecem acolhida.

Isso  porque,  depreende-se  das  razões  dos  embargos,  que  o
cerne da controvérsia  habita  no  desagrado do ora  embargante  com o deslinde do
processo, eis que, apesar de alegar a existência de vício, dita proposição não merece
consideração,  pois  os  argumentos  utilizados  para  tanto  se  limitam  a  repercutir  a
contenda de matéria já julgada.

Como é cediço, nos termos do art. 1.0231 do NCPC, a indicação
do ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no decisum objurgado é condição
sine qua non para que os embargos sejam conhecidos.

Da análise dos autos, entretanto, percebe-se que ao contrário do
que alega o embargante, o acórdão consignou que os juros e a correção monetária
fossem calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do acórdão que tratou do
assunto (f. 169):

[…] “Com relação aos juros e à correção monetária,  em se tratando de
condenação  imposta  à  Fazenda Pública,  in  casu,  ao  INSS -  Instituto
Nacional do Seguro Social, autarquia federal criada pela Lei n. 8.029/90, tais
consectários deverão ser calculados conforme determina o art. 1°-F da Lei n.
11.960/2009.
Atento  aos  entendimentos  do  STF  e  do  STJ,  em  relação  à  correção
monetária, devem ser seguidos os parâmetros adiante:
(1)  atualização com base no INPC no período anterior a 09/12/2009 (data da
vigência da EC n. 62/2009);
(2)  aplicação  do  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança (TR), até 25/03/15, em razão da eficácia prospectiva conferida pelo
STF à ADI 4.357/DF.
Os juros moratórios devem ser calculados desde a citação, com a incidência

1NCPC – Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
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dos índices aplicados à caderneta de poupança, por força da redação conferida
pela  Lei  n.  11.960/2009  ao  art.  1°-F  da  Lei  n.  9.494/97,  tal  como
estabelecido na sentença.” […]. (sic). (destaques originais).

Como  se  vê,  a  questão  posta  em  discussão  foi  devidamente
analisada, não se vislumbrando, portanto, a apontada omissão/contradição.

Os aclaratórios, como cediço, não se prestam à manifestação de
inconformismo e nem sequer a provocar reapreciação da matéria já decidida.

A propósito2:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OBSCURIDADE  E  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535,  II,  DO CPC.
REEXAME  DE  MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA.  INVIABILIDADE.
CONSEQUENTE REJEIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO.  MATÉRIA  ESTRANHA  AO  FEITO.
PREJUDICIALIDADE.
1.  Os embargos de declaração visam desfazer  obscuridade,  eliminar
contradição ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial
relevância  para  o  desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não
prospera a irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a  função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Se a parte formula pedido de efeito suspensivo, mas se utiliza de
argumentos  e  fatos  que  estariam  demonstrados  em outro  processo,
sem trazer nenhum documento comprobatório de suas alegações, fica
inviabilizada a análise da pretensão.
4. Embargos de declaração rejeitados. Efeito suspensivo prejudicado.

Destarte,  não  se  enquadrando  em  nenhuma  das  hipóteses
previstas no artigo 1.022 do NCPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É o voto.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

2(EDcl na PET no REsp 1269244/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015)
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