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ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0001516-85.2010.815.0301
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante :  Juarez Alves Duarte
Advogado : Francisco de Sousa Reis - OAB/PB nº 3.900
Embargado : Estado da Paraíba
Procurador : Ricardo Sérgio Freire de Lucena

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  APELAÇÃO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  MANEJO  DE  ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO
NÃO  CARACTERIZADO.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA NO  DECISÓRIO.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
VIA  INADEQUADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
217/218,  apresentados  por  Juarez  Alves  Duarte,  combatendo  o acórdão  de  fls.
205/214,  que,  por votação unânime, deu provimento parcial  ao recurso  forcejado
pelo Estado da Paraíba, nos autos da Ação de Cobrança contra ele movida.

De igual  modo,  no Superior  Tribunal  de Justiça,  o
dissenso  quanto  à  temática  também  foi  objeto  de
recurso especial repetitivo, igualmente pendente de
julgamento,  a  saber,  o  Recurso  Especial  nº
1.492.221⁄PR.
Em face desse panorama, acolho a Remessa Oficial
apenas para reconhecer cabível a aplicação do art. 1º-
F, da Lei nº 9.494/97, com a observação da redação
dada pela Lei nº 11.960/09, em sua íntegra.
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para  excluir  da
condenação  as  férias  acrescidas  do  terço
constitucional  e  do  décimo  terceiro  salário,
mantendo  a  sentença  em  todos  os  demais  termos,
inclusive no que diz respeito à sucumbência.
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Nas suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de
omissão no julgamento combatido, porquanto o decisum atacado “deixou de aplicar a
recente tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar o tema 810 –
Validade  da  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,  referente  ao  Recurso
Extraordinário nº 870.947/SE mencionado no acórdão”., fls. 217/218. Ao final, pediu o
acolhimento dos aclaratórios, fazendo incidir sob as parcelas devidas ao embargante
a correção monetária por INPC ou IPCA.

Sem contrarrazões, fl. 223.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Consoante  relatado,  no  presente  caso,  o  recorrente
aduziu que a decisão recorrida foi  omissa “pois  deixou de aplicar  a recente tese
firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar o tema 810 – Validade da
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,  referente  ao  Recurso  Extraordinário  nº  870.947/SE
mencionado no acórdão”. Pediu o acolhimento dos aclaratórios, fazendo incidir sob
as  parcelas  devidas ao embargante a  correção monetária  por INPC ou IPCA, fls.
217/218.

Passo a analisar a insurgência.
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 O tema 810 – Validade da correção monetária e dos
juros  moratórios  incidentes  sobre  as  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, restou explicitamente abordada
na decisão atacada. Vejamos:

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao
admitir o Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, com
repercussão  geral,  sinalizou  não  haver  solucionado
definitivamente  a  questão,  de  sorte  a,  por  ora,
manter-se  incólume  a  aplicação  da  sistemática
vigente antes do julgamento das citadas ações diretas
de inconstitucionalidade.
A propósito,  bastante clarividente o excerto abaixo
replicado:
Já  quanto  ao  regime de  atualização  monetária  das
condenações impostas à Fazenda Pública a questão
reveste-se  de  sutilezas  formais.  Explico.
Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem
uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização
monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
ocorre em dois momentos distintos. O primeiro se dá
ao final da fase de conhecimento com o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial
compreende o período de tempo entre o dano efetivo
(ou o ajuizamento da  demanda)  e  a  imputação de
responsabilidade  à  Administração  Pública.  A
atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator
da  decisão  condenatória  no  exercício  de  atividade
jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase
executiva,  quando  o  valor  devido  é  efetivamente
entregue ao credor. Esta última correção monetária
cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito
em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é
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realizado no exercício de função administrativa pela
Presidência  do  Tribunal  a  que  vinculado  o  juízo
prolator  da  decisão  condenatória.  Pois  bem.  O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357
e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção
monetária  pela  TR  apenas  quanto  ao  segundo
período,  isto  é,  quanto  ao  intervalo  de  tempo
compreendido  entre  a  inscrição  do  crédito  em
precatório  e  o  efetivo  pagamento.  Isso  porque  a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100,
§12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se
apenas  à  atualização  do  precatório  e  não  à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de
conhecimento. (RE 870947 RG, Relator Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJe de
27.4.2015).
De igual  modo,  no Superior  Tribunal  de Justiça,  o
dissenso  quanto  à  temática  também  foi  objeto  de
recurso especial repetitivo, igualmente pendente de
julgamento,  a  saber,  o  Recurso  Especial  nº
1.492.221⁄PR.
Em face desse panorama,  acolho a  Remessa Oficial
apenas para reconhecer cabível a aplicação do art. 1º-
F, da Lei nº 9.494/97, com a observação da redação
dada pela Lei nº 11.960/09, em sua íntegra.
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para  excluir  da
condenação  as  férias  acrescidas  do  terço
constitucional  e  do  décimo  terceiro  salário,
mantendo  a  sentença  em  todos  os  demais  termos,
inclusive  no  que  diz  respeito  à  sucumbência.  -
sublinhado de agora.
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Como  se  vê,  embora  o  Supremo  Tribunal  Federal
tenha assentado o entendimento de que a correção monetária deveria ser calculada
com base no IPCA, passou-se a observar que o debate travado nas referidas ADI's
diria respeito tão somente ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório e o efetivo pagamento, isto é, sem alcançar a parte estabelecida
pelo  próprio  juízo  prolator  da  decisão  condenatória  no  exercício  de  atividade
jurisdicional.

Assim, mesmo ao admitir o Recurso Extraordinário
nº. 870.947/SE, com repercussão geral, aquela Corte sinalizou não haver solucionado
definitivamente a questão, daí porque, por ora, mantenho o entendimento firmado
na decisão atacada e, por conseguinte, nestes Embargos de Declaração.

Deste modo, tendo a decisão hostilizada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.

Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam
claramente  a  intenção  do  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
declaração,  já  que,  pelo que restou demonstrado alhures,  inexistem contradição e
omissão no acórdão recorrido. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se
manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
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EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes  no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

Não se configurando os vícios alegados no julgado,
tem-se como incabível o manejo de embargos de declaração com essa finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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