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Embargos  de  Declaração  no  Mandado  de  Segurança  nº  2005710-
85.2014.815.0000.
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz
Embargante: Presidente da Paraíba Previdência - PBPREV.
Advogados: Agostinho Camilo Barbosa Candido e outros.
Embargados: Antônio Gonçalves da Costa.
Advogado: Victor Hugo de Sousa Nóbrega.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
PEDIDOS  SUCESSIVOS.
DESNECESSIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PEDIDO
PREJUDICADO  COM  A  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA. REJEIÇÃO.

 Inexistindo quaisquer dos vícios descritos
no art. 535 do Código de Processo Civil, não
há como se admitir os presentes Embargos de
Declaração  apenas  para  fins  de
prequestionamento  como  pretende  o
recorrente.

-  Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios
quando  inexistentes,  na  hipótese,  quaisquer
um dos vícios alegados pelo embargante.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 120.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração interpostos  pela
PBPREV  –  Paraíba  Previdência em  face  do  acórdão  de  fls.  91/94,  que
denegou a segurança, sob o fundamento de ser legítimo o ato administrativo
que, baseado em Lei, efetua as alterações na composição dos proventos do
impetrante, sem causar decesso remuneratório.

Nas razões dos embargos (fls. 106/107) alega, em síntese, que
o Acórdão não enfrentou o pleito de prequestionamento, ensejando negativa
de atividade jurisdicional e omissão do julgado.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de fl. 114.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  116/118,
opinando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Voto.

Como é  cediço,  os  embargos  de  declaração  serão  cabíveis
sempre  que  houver  necessidade  de  sanar  qualquer  omissão,  obscuridade
e/ou contradição em uma decisão judicial, considerando-se que as mesmas
devem ser claras e precisas, haja vista a incontestável importância do seus
efeitos e fundamentos. 

No  caso,  porém,  os  embargos  interpostos  não  merecem
acolhimento, porquanto inexiste violação ao comando do artigo 535 do CPC
no acórdão de fls. 308/312, conforme veremos.

Foi  alegado  pela  embargante  que  não  restou  apreciado  no
Acórdão  o  pedido  de  prequestionamento,  ensejando,  assim,  uma  suposta
negativa de atividade jurisdicional e omissão no julgado.

Ressalto,  inicialmente,  que  o  pedido  formulado  nas
informações de prequestionamento  da matéria restou prejudicado, pois foram
apresentados pedidos sucessivos pela autoridade coatora (1º prejudicial de
decadência; 2º denegação da segurança ante a ausência de violação a
direito; e 3º Ao final, ultrapassado os demais pedidos, foi requerido o
prequestionamento de vários dispositivos legais).

Assim, tendo o resultado do julgamento sido pela denegação
da segurança, acatando o segundo pedido formulado pela autoridade coatora,
restou prejudicado a apreciação do terceiro pedido (prequestionamento).

Ademais,  mesmo  que  se  entenda  que  deveria  ocorrer  o
prequestionamento dos dispositivos legais, observo que inexistiu omissão no
Acórdão  vergastado,  eis  que  enfrentou  suficientemente  todos  os  temas
apresentados nos autos. Transcrevo trecho do Acórdão, in verbis:
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“Assim, a Lei Estadual nº 8.427/2007, instituidora do plano de
Cargos,  Carreira  e  Remuneração  do  Fisco  Estadual  da
Paraíba,  estipulou  como  modalidade  remuneratória  para  a
categoria dos servidores públicos a qual pertence o impetrante
(Fisco Estadual),  a parcela  única denominada de “subsídio”,
sem que ocorresse decesso remuneratório.

(…)

Por fim, nos termos do artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição
Federal,  fixada  a  remuneração  em  subsídio  fica  vedado  o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional,  abono, prêmio,
verba  de  representação  ou  outra  espécie
remuneratória.”(fls.92v/93v)

Assim, a questão foi devidamente enfrentada pelo Acórdão
embargado,  restando  nítida  a  intenção  de  rediscussão  da  matéria  já
devidamente apreciada no Acórdão vergastado.

Por decorrência, inexistindo quaisquer dos vícios descritos
no art.  535 do Código de Processo Civil,  não há como se admitir  os
presentes  Embargos  de  Declaração  apenas  para  fins  de
prequestionamento como pretendem os recorrentes.

Neste sentido, há precedente nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E  OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  QUE  AFASTAM  AS  DEMAIS  ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  -  É  de  se  rejeitar  os
embargos de declaração que visam rediscutir a matéria julgada
ou quando inexiste qualquer eiva de omissão, obscuridade ou
contradição  porventura  apontada.  -  Mesmo  nos  aclaratórios
com  objetivo  de  buscar  as  vias  Especial  e  Extraordinária,
devem ficar demonstradas as figuras elencadas no dispositivo
535 do Código de Processo Civil e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material, sob pena de rejeição.”
(TJPB - Acórdão do processo nº 00120090184761001 - Órgão
(1 CAMARA ESPECIALIZADA CIVEL)  -  Relator  DES. JOSÉ
RICARDO PORTO - j. em 07/05/2013)

Posto isto, não se configurando na hipótese dos autos qualquer
uma das situações encartadas no art. 535 do Código de Processo Civil, voto
pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É como voto.
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Presidiu  a sessão,  com voto,  Exmo. Senhor  Desembargador
João  Alves  da  Silva  –  Presidente  –  Relator:  José  Aurélio  da  Cruz.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Saulo Henriques de Sá e Benevides, Romero Marcelo da
Fonseca  Oliveira,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Ausente
justificadamente a Desembargadora maria das Graças Morais Guedes.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima Senhora Doutora Ana Cândida Espinola (Pomotora de Justiça
convocada).

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 01 de abril
de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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