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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0043755-48.2010.815.2001 
RELATOR      : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE  : Estado da Paraíba
PROCURADOR  : Rachel Lucena Trindade
EMBARGADO    : Josilene Dias dos Santos
ADVOGADO       : Alcides Barreto Brito Neto
2º EMBARGADO: PBPrev – Paraíba Previdência

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração – Acórdão em remessa de ofício
– Acórdão que anulou a sentença por ser
genérica  e  carente  de  fundamentação  –
Causa  madura  –  Novo  julgamento  do
mérito  –  Omissão  quanto  a  preliminar  de
ilegitimidade  do  Estado  acolhida  na
sentença  anulada  –   Silêncio  da  decisão
translativa  –  Omissão  configurada  -
Impossibilidade de modificação do Acórdão
de  remessa  de  ofício  para  prejudicar  a
Fazenda  Pública  –  Efeitos  meramente
integrativos - Acolhimento dos embargos.

-  Se  ao  analisar  a  remessa  de  ofício,  o
tribunal  entende  de  anular  a  sentença
proferida no primeiro grau, por considerá-la
genérica  e  carente  de  fundamentação,  e
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estando  a  causa  madura,  profere  o
julgamento  do  mérito,  deixando  de  se
pronunciar  sobre  a  preliminar  já  acolhida
para afastar o Estado da Paraíba do polo
passivo  da  ação,  contrariando
entendimento unificado da Corte, inclusive
sumulado, é de se acolher os embargos de
declaração,  dando  aos  mesmos  efeitos
meramente  integrativos,  ante  a
impossibilidade de modificação do julgado
nesta  sede  recursal,  para  prejudicar  a
Fazenda Pública.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os
presentes autos de Embargos de Declaração.

ACORDAM, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, embargos acolhidos com
efeitos meramente integrativos, nos termos do voto do relator e da súmula de
fl. 179.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração
interpostos pelo ESTADO DA PARAÍBA, visando corrigir suposta omissão do
Acórdão  de  fls.  109/118,  que anulou  a  sentença  do  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação de repetição de
indébito c/c obrigação de não fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, ajuizada por JOSILENE DIAS DOS SANTOS, sob o argumento de que
a decisão é genérica e carente de fundamentação.

Aduz  o  embargante,  nas  razões  de  fls.
120/126, que na sentença recorrida o magistrado havia acolhido a preliminar
de ilegitimidade passiva “ad causam” do Estado da Paraíba, excluindo-o da
ação,  mas  que,  ao  ser  proferido  novo  julgamento  pelo  órgão  recursal,  o
Acórdão  não  se  manifestou  acerca  do  acatamento  ou  não  da  citada
preliminar.

Pediu, assim, o acolhimento dos embargos
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para sanar qualquer omissão ou obscuridade contida do v. acórdão, afastando
qualquer dúvida em relação a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

Devidamente intimada a parte embargada
não respondeu aos embargos (f. 130).

Parecer  da douta Procuradoria  de Justiça
às fls. 157/161, sem opinião sobre o mérito dos embargos.

É o relatório.

V O T O

A princípio, como é sabido, os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e II,  do art.  535, do Código de
Processo Civil).

Da  análise  perfunctória  que  se  faz  das
razões  da  embargante,  conclui-se,  de  imediato,  que  os  argumentos  do
embargante são procedentes, embora não resultem em seu favor a conclusão
do julgamento dos embargos.

É  que,  presente  uma  das  condições
previstas  na  legislação  processual  específica,  há  obrigação  do  relator  de
corrigir a omissão, ainda que não resulte favorável à Fazenda Pública, que
figura no polo passivo da ação principal e, ao mesmo tempo, beneficiária da
remessa de ofício.

A insurreição dos embargos vergasta o fato
de  que  a  sentença  prolatada  pelo  juízo  de  primeiro  grau  enfrentou  a
preliminar de ilegitimidade do Estado da Paraíba para figurar como um dos
demandados na ação de repetição de indébito previdenciário c/c obrigação de
não fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela que a autora ajuizou
com o objetivo de obter provimento judicial para suspender a incidência de
descontos previdenciários do seu contracheque, sobre verbas que entende
incabíveis a exação.
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O magistrado, ao enfrentar na sentença a
preliminar, entendeu:

“O  Estado  da  Paraíba  deve  ser  exclúido  da  relação
processual,  haja  vista  que  segundo o  art.  3º,  da  lei  nº
7.517/2003,  a  gerência  do  Sistema  Previdenciário  do
Estado da Paraíba é da competência da PBPREV, sendo,
via  de  consequência,  de  sua  incumbência  a
responsabilidade  pelo  desconto  efetivado  a  título  de
contribuição previdenciária:

“art.  3º  –  Compete  à  PBPREV  gerir  o  Sistema  de
Previdência Social dos Servidores do Estado da Paraíba,
com o objetivo exclusivo de administrar e de conceder
aposentadorias e pensões na forma prevista em lei (…)

Dessa  forma,  verifica-se  a  ilegitimidade  passiva  do
Estado,  devendo  este  ser  excluído  da  lide.  Em
contrapartida, reconheço a legitimidade da PBPREV para
ocupar o polo passivo da demanda.”

A  sentença,  independente  de  recurso
voluntário, subiu a este órgão julgador que, em sede de reexame necessário,
entendeu de anulá-la por ser genérica, ante o fato de não haver relacionado
sobre quais as verbas estaria proibida a exação previdenciária e por ausência
de fundamentação.

Por estar a causa madura, o órgão julgador
entendeu  de  prolatar  nova  decisão  de  mérito,  julgando  parcialmente
procedente  a  demanda,  para  determinar  a  suspensão  e  restituição  da
contribuição  previdenciária  incidente  sobre  o  1/3  (terço)  de  férias  e  os
serviços extraordinários (horas extras), excluídas as contribuições atingidas
pela prescrição quinquenal, com atualização monetária na forma do art. 1º-F,
da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Pois  bem,  observa-se  do  Acórdão
encartado  às  fls.  104/118,  que  não  há  qualquer  referência  a  preliminar
analisada  e  acolhida  na  sentença  anulada,  mas  arguida  em  fase  de
contestação, deixando margem a dúvidas por parte do embargante, sobre a
sua figuração no polo passivo da demanda, embora dele esteja tacitamente
excluído, eis que os dispositivos da decisão colegiada fazem referência às
partes, como sendo o autor e a PBPREV, como se vê:
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“Por  ter  ocorrido a sucumbência  recíproca (art.  21,  do
CPC), determino que ambas as partes (autor e PBPREV)
paguem honorários advocatícios, que fixo, com fulcro no
art. 20, § 4º, do CPC em R$500,00 (quinhentos reais)m, a
serem  recíproca  e  proporcionalmente  divididos  (50%
para cada parte), já que o promovente se sagrou vencedor
no pleito relativo à contribuição previdenciária sobre o
terço  de  férias  e  sobre  os  serviços  extraordinários  e  a
promovida (PBPREV) sagrou-se  vencedora em relação
ao décimo terceiro salário e as demais gratificações (não
especificadas na inicial).

Assim,  inobstante  a  omissão  relativa  ao
pronunciamento  sobre  a  preliminar,  o  embargante  não  foi  incluído  na
condenação, não sofrendo, em consequência do julgado, qualquer prejuízo.

Por outro lado, em sede de embargos de
declaração  que  vergasta  decisão  em reexame  necessário,  que  é  recurso
privilegiado da Fazenda Pública, em tese o acolhimento não poderia resultar
em prejuízo desta, se não há provocação da parte contrária. 

Na presente hipótese, o enfrentamento das
razões  do  recurso  à  luz  das  súmulas  48  e  49  do  TJPB,  provavelmente
resultaria na reinclusão do Estado da Paraíba como litisconsorte passivo e,
consequentemente, na condenação solidária ao cumprimento das obrigações
previstas na sentença, o que é vedado, por contrariar a filosofia do recurso
oficial.

É que dispõem as Súmulas nº 58 e 59, do
TJPB, “verbis”:

Súmula nº 58:

“ O Estado da Paraíba e os municípios, conforme o caso,
e  as  autarquias  responsáveis  pelo  gerenciamento  do
regime próprio de previdência, tem legitimidade passiva
quanto  a  obrigação  de  restituição  de  contribuição
previdenciária  recolhida  por  servidor  público  ativo  ou
inativo e por pensionista”.

Já a Súmula nº 59, estatui, “verbis:
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“O Estado e os municípios e as autarquias responsáveis 
pelo gerenciamento do regime próprio de previdência, 
tem legitimidade passiva quanto à obrigação de não 
fazer, de abstenção futuros descontos de contribuição 

Por  todo  o  exposto,  não  havendo  como
modificar o Acórdão, em sede de remessa de ofício, por resultar prejuízo para
a Fazenda Pública,  ora embargante,  acolho os embargos de declaração,
emprestando-lhes efeitos meramente integrativos, para manter inalterados os
termos da decisão embargada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do
julgamento, o Excelentíssimo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com
jurisdição  limitada  em  substituição  ao  Exmo.  Desembargador  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz
convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  a  Exma.  Senhora
Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima
Senhora Doutora Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 19 de janeiro
de 2015.

                          Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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