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DECISÃO  
  

Nos autos do processo 0038634-21.2019.4.01.3400, foram  

opostos embargos de declaração pela parte autora contra a sentença que julgou 

liminarmente improcedente o pedido de substituição da TR pelo INPC ou IPCA 

para fins de corrigir o(s) saldo(s) da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS.  

Alegou-se que a cautelar deferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, 

era clara ao ordenar a suspensão de todos os processos sobre a matéria, não 

havendo espaço para a continuidade do feito.  

Acolhi o pedido e proferi a seguinte decisão:  

Assiste razão à parte embargante.  

Relendo a cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso  

em 06/09/2019, na ADI 5090, observo que a determinação de suspensão 

abarcou a totalidade dos feitos relativos à discussão sobre a rentabilidade do 

FGTS, de modo a, realmente, inviabilizar o julgamento da presente demanda.  

Convém ressaltar que o julgamento meritório deste litígio, como  

fora feito, possibilitaria, em verdade, solução final mais rápida ao processo, já 

que, quando houvesse pacificação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, a 

demanda já estaria em fase mais avançada (recursal), tornando mais célere o 

desfecho final do debate proposto.   

No entanto, conforme afirmado, neste momento, havia óbice  

intransponível à solução da controvérsia, decorrente da decisão cautelar 

proferida pela Suprema Corte.  

 O  embargante,  inclusive,  trouxe  à  colação  diversas  

reclamações procedentes em casos análogos ao presente, quais sejam: Rcl  
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38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019; Rcl 38373, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019; Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 

13.12.2019; Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019; Rcl 

38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.  

Desse modo, é evidente a existência de erro material na  

decisão de dar prosseguimento ao feito, que deve ser imediatamente revista. E, 

via de consequência, deve ser reconhecida a nulidade, absoluta, de todos os 

atos subsequentes, inclusive o julgamento do processo, o que pode e deve ser 

feito mesmo agora, diante dos princípios norteadores dos JEFs e da disposição 

expressa do art. 494 do CPC.  

Como é patente a existência de erro material e o art. 494, caput e  

inc. I, do CPC permite o seu reconhecimento de ofício, idêntica solução de 

declaração de nulidade da sentença há de ser tomada neste processo.   

Ante o exposto, diante do erro material (art. 494, caput e inc. I, do 

CPC), decreto a nulidade da sentença proferida, determinando a suspensão 

do curso do presente processo, nos termos da decisão cautelar proferida 

na ADI 5090, restando prejudicado recurso inominado interposto, 

tornando nulos, em consequência, o ato ordinatório e a certidão de 

intimação da CAIXA, ambos de 02.03.2020.  

Intimem-se.  

Brasília (DF), <<Data_Extenso>>.              

  
GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO  

Juiz Federal da 27ª Vara - SJDF  
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