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RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora 
apontando obscuridade no julgamento que deu provimento ao incidente, sob o 
argumento de que a decisão recorrida está em confronto com a súmula 76 
E.TRF/4ª  Região, no tocante ao termo inicial ao termo final da verba honorária, 
tendo em vista que o termo final do pagamento dos honorários foi fixado na data 
da sentença, tendo como base as prestações vencidas nos termos do entendimento 
firmado na súmula 111 do STJ, enquanto que a súmula 76 E.TRF/4ª  Região fixa 
o termo final para cálculo da verba honorária com base nas parcelas vencidas, até 
a data da sentença de procedência ou do acórdão que venha a reformar a sentença 
de improcedência. 

Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. 

VOTO 

É sabido que, diante da dicção do art. 1.022 do CPC, os embargos de 
declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial contra: 

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. 

No tocante ao entendimento jurisprudencial adotado na fixação dos 
honrários, entendo que não existe nada a sanar, porquanto o julgado foi expresso 
no sentido de adotar a Súmula 111 do STJ, que assim dispõe: 

 Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as 
prestações vencidas após a sentença. 



Entretanto, quanto ao termo final para apuração da base de cálculo 
da verba honorária, assiste razão à parte autora, devendo  nesse ponto ser fixado o 
termo final na data do restabelecimento da sentença exarada no evento 1 sent 1 g 
24. 

Desse modo, torna-se necessária a alteração da parte dispositiva do 
julgado anexado ao evento 51 - relvoto 1, nos seguintes termos: 

Em relação ao caso concreto submetido a julgamento, não havendo 
matéria de fato a ser apreciada na origem, aplico a Questão de Ordem 38 e 
determino o restabelecimento da sentença, na íntegra, condenando o INSS ao 
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 
condenação (Lei 9.099/95, artigo 55), excluída sua incidência sobre as parcelas 
vencidas posteriormente à prolação da sentença (STJ, Súmula 111), cujo termo 
final será fixado na data da sentença restabelecida. 

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

 

ERIVALDO REIBEIRO DOS SANTOS 

JUIZ RELATOR 
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EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
111 DO STJ. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA VERBA 
HONORÁRIA NA DATA DA SENTENÇA 
RESTABELECIDA. OBSCURIDADE PARCIALMENTE 
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos 
termos do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 18 de setembro de 2020. 

 

ERIVALDO REIBEIRO DOS SANTOS 

JUIZ RELATOR 

 


