
 CADERNO JUDICIAL TRF - Data de Disponibilização: sexta-feira, 07 de dezembro de 2018 

 Data de Publicação: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 

341 

 

341 
 

  
IV - As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a prestigiar os valores morais 

albergados pela Constituição Federal/1988, devendo-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária 
a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não 
venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado, 
quando preenchidos os requisitos próprios. Precedente do STJ. 

  
V - Embargos de declaração dos apelantes conhecidos e não providos; embargos de declaração do 

INSS conhecidos e providos, com efeito integrativo. 
  
ACÓRDÃO 
  
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos 
de declaração dos apelantes e dar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do voto e 
do relatório. 

  
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018 (data do julgamento). 
  
Desembargador Federal MARCELLO GRANADO 
Relator 
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I ¿ Não se reconhece haver obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre a qual 
deveria ter se pronunciado o tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda erro material (art. 1.022, do 
CPC/2015) em acórdão fundamentado de forma clara, incontroversa, exaustiva à elucidação da lide e 
escorreita, respectivamente. 

II- Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, ¿consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam 
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou 
obscuridade.¿ 

  
III - Embargos de Declaração desprovidos. 
  
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos 
de declaração, nos termos do voto do Relator. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018 (data do julgamento). 
  
Desembargador Federal MARCELLO GRANADO 
Relator 
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