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VOTO-EMENTA 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊN CIA. 
PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES COM B ASE EM 
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA, EM DEFINITIVO, APENAS APÓS O 
JULGAMENTO DO CASO. IRRETROATIVIDADE DOS PRECEDENTE S. 
EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM NÃO PROVIDOS. 
 
1. Trata-se de embargos de declaração, através dos quais o ente público pretende 
obter a reforma do julgado, uma vez que este teria desrespeitado o entendimento do STJ, 
manifestado em sede de recurso especial, julgado no dia 12/02/2014, sob o rito dos 
recursos repetitivos: REsp. n.º 1.401.560. 
 
2. Em seu recurso, o ente público alega que houve desrespeito à regra constante do 
art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, segundo a qual, para efeitos de embargos 
de declaração, “considera-se omissa a decisão que [...] deixe de se manifestar sobre tese 
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 
aplicável ao caso sob julgamento.” 
 
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra 
qualquer decisão judicial, desde que a parte tenha como objetivo: a) esclarecer 
obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir algum erro material. 
No mesmo dispositivo, o Código esclarece que uma decisão judicial é considerada omissa 
quando: a) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos 
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) incorra 
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, quais sejam, aquelas tidas como 
incapazes de proporcionar fundamentação para decisões judiciais. 
 
4. Nos presentes embargos de declaração, contudo, não há qualquer omissão ou 
contradição a ser sanada. O acórdão recorrido, julgado na sessão do dia 23/02/2017, 
acompanhou a tese firmada por esta TNU em sua Súmula n.º 51: “Os valores recebidos 
por força de antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda 
previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu 
recebimento.” Esse enunciado, por sua vez, somente foi revogado na sessão da TNU do 
dia 30/08/2017, em razão da aprovação, no âmbito do STJ, de tese em sentido contrário, 
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elaborada por ocasião do julgamento do REsp. n.º 1.401.560, julgado no dia 12/02/2014, 
com acórdão publicado em 13/10/2015, mas com embargos de declaração julgados 
apenas no dia 27/04/2016, cujo acórdão fora publicado em 02/05/2016. Todavia, em razão 
da interposição de recurso extraordinário nos citados embargos declaratórios (RE nos 
EDcl. no REsp.), bem como de agravo interno (AgInt no RE nos EDcl.), o trânsito em 
julgado do repetitivo em discussão (REsp. n.º 1.401.560) ocorreu apenas no dia 
03/03/2017, ou seja, em data posterior ao julgamento do feito cujo acórdão é agora 
embargado pelo ente público.  
 
5. É importante lembrar que, quando do julgamento do presente PEDILEF, com base 
na Súmula n.º 51 da TNU, mesmo estando em tramitação o REsp. n.º 1.401.560, aliás, 
mesmo tendo ele já sido julgado, houve, no âmbito do STJ, posteriormente, julgados em 
sentido contrário, a exemplo do AREsp. n.º 820.594, relator o Ministro Mauro Campbell, 
julgado no dia 23/02/2016 e do AgRg no REsp. n.º 1.431.725, relator o Ministro Mauro 
Campbell Marques, julgado no dia 15/05/2014. 

 
6. Dessa forma, entre o julgamento do referido recurso e a data do seu trânsito em 
julgado, teses opostas estavam sendo assumidas tanto pela TNU (TEMA 123), quanto 
pelo próprio STJ. Importante lembrar que o pedido de uniformização de interpretação de 
lei, formulado contra o entendimento desta TNU, vazado nos termos da agora cancelada 
Súmula n.º 51 e veiculado através da PET. n.º 10.996, relator o em. Ministro Mauro 
Campbell, somente foi apreciado, no mesmo sentido do REsp. n.º 1.401.560, no dia 
12/06/2017. O cancelamento da citada súmula, é importante registrar, ocorreu por ocasião 
do julgamento do PEDILEF n.º 0004955-39.2011.4.0.6315, relator o em. Juiz Federal 
Frederico Koehler, o qual se deu na sessão do dia 30/08/2017. 

 
7. Assim, a tese firmada no TEMA 692, no sentido de que “a reforma da decisão 
que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários 
indevidamente recebidos”, somente tornou-se precedente obrigatório, nos termos do art. 
927, III, do CPC, após o seu trânsito em julgado, nos termos acima. 

 
8. Entender que o precedente em questão tornou-se obrigatório já na data do seu 
julgamento (12/02/2014), ou na data da publicação do seu acórdão (13/10/2015), em 
razão das circunstâncias acima, traria demasiada insegurança jurídica para o cidadão e 
nenhum benefício para a construção de uma cultura jurisprudencial sólida, na qual os 
precedentes devem ser respeitados, para que, assim, possa ser erguida uma jurisprudência 
íntegra, coerente e estável, nos termos do art. 927 do CPC. E assim deve ser, porque o 
propósito que embalou o novo CPC e, especialmente, o citado dispositivo é exatamente 
a busca pela formatação de um sistema judiciário que opere em busca de assegurar a 
segurança jurídica, valor este que, no presente caso, especificamente, estaria sendo 
exatamente o valor sacrificado. Na prática, o que pretende a União é a retroatividade do 
precedente firmado, o que, em última análise, equivale à retroatividade de uma norma, 
fenômeno jurídico admitido apenas em casos expressamente admitidos por lei. 
 
9. O recurso, assim, merece ser conhecido, porém não acolhido. 
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ACÓRDÃO 
 

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais em CONHECER, PORÉM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO , nos termos do voto-ementa do relator. 
 

Brasília/DF, 25 de outubro de 2017 
 
 

Bianor Arruda Bezerra Neto 
Juiz Federal Relator 


