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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0020842-38.2011.815.2001
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: PBPREV - Paraíba Previdência
PROCURADOR: Jovelino Carolino Delgado Neto
EMBARGADO: Marcelo César Dantas
ADVOGADO: Ênio Silva Nascimento 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO COM FINS DE
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração, em razão do caráter restrito de
sua devolutividade, servem  apenas para  corrigir eventual
obscuridade, omissão, contradição ou sanar erro material
existente na decisão judicial, e não para rediscutir a matéria já
analisada nos autos.

2. O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem.
Também é admissível que o julgado traga um
prequestionamento implícito.

3. “Os  embargos  declaratórios,  mesmo  manejados  com  o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a
sua  interposição.” (EDcl  no  AgRg  no  CC  115.261/DF,  Rel.
Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em
24/10/2012, DJe 26/10/2012).
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4. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.

Trata-se  de  ação  de  repetição  de  indébito  previdenciário
ajuizada por MARCELO CÉSAR DANTAS em face da PBPREV - PARAÍBA
PREVIDÊNCIA, cujo pedido exordial foi julgado parcialmente procedente
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (f. 105/111),
declarando  indevida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; GRAT. A 57 VII L 58/03–POG.PM;
GRAT. A 57 VII L 58/03–OP. VTR; GRAT. A 57 VII L 58/03 EXT. PRES;
GRAT. A 57 VII L 58/03 PM VAR; GRAT. ESPECIAL OPERACIONAL; GRAT.
ATIVIDADES ESPECIAIS – TEMP, bem como determinando que a PBPREV
restitua à parte autora as quantias indevidamente descontadas no período
dos cinco anos anteriores à propositura da ação, observada a prescrição
quinquenal, devendo incidir atualização monetária uma única vez até o
efetivo  pagamento,  pelos  índices  oficiais  aplicados  à  caderneta  de
poupança.

A  PBPREV  apelou  (f.  114/126),  aduzindo  que  (a)  o  Juiz
desrespeitou os princípios Constitucionais da legalidade e da solidariedade
contributiva, além de afrontar o art. 201 da Constituição Federal,  a Lei
Federal  n.  10.887/2004 e a  Lei  Estadual  n.  7.517/2003; (b)  as verbas
descritas na inicial possuem caráter remuneratório e habitual e, portanto,
devem sofrer  descontos  previdenciários;  (c)  as  verbas  discutidas  serão
utilizadas para o cálculo da aposentadoria; (d) desde 2010 não incidem
mais descontos sobre o terço de férias. 

Esta  Câmara  Cível,  à  unanimidade,  proveu  parcialmente  a
apelação e o reexame necessário (acórdão de  f. 148/160),  para  declarar
ilegais  apenas  os  descontos  previdenciários  sobre  o  terço  de  férias,
Gratificação Especial Operacional e Gratificação de Atividades Especiais–
Temp., devendo ser restituídos ao apelado apenas os valores descontados
relativos a tais verbas, observando-se a prescrição quinquenal. Quanto ao
desconto incidente sobre o terço de férias, este só é devido até 2009, uma



EDcl n. 0020842-38.2011.815.2001                                                                                                       3

vez que a partir de 2010 deixou de existir. Por fim, o valor da condenação
será monetariamente atualizado de acordo com o INPC (art. 2º da Lei
Estadual  n.  9.242/2010),  desde  a  data  de  cada  pagamento  indevido
(Súmula 162/STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, segundo o art.
161, § 1º, do CTN, a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula
188/STJ).  

A PBPREV opôs embargos de declaração (f. 162/168) para fins
de  prequestionamento da  matéria,  requerendo  pronunciamento  judicial
acerca  dos  dispositivos  legais  aplicados  ao  caso  sob  exame,
especificamente das regras dispostas no art. 4º, §1º e incisos da Lei n.
10.887/2004, bem como daquelas contidas no artigo 201, §11, e no artigo
195, §5º, ambos da Constituição Federal.

É o breve relato. 

        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                     Relatora

Afirma a embargante que busca, apenas e tão-somente, por
meios  dos  presentes  embargos,  o  pronunciamento  judicial acerca  dos
dispositivos  legais  aplicados  ao  caso  sob  exame,  especificamente  das
regras dispostas no art.  4º,  §1º e incisos da Lei  n.  10.887/2004, bem
como daquelas contidas no artigo 201, §11, e no artigo 195, §5º, ambos
da Constituição Federal.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração somente
é cabível para atacar omissões, contradições ou obscuridades da decisão
judicial atacada, pontos sobre os quais deveria o juiz ou o tribunal
pronunciar-se, ante seu caráter estritamente integrativo. Caso a decisão
não esteja eivada de uma dessas irregularidades, não há que se falar em
aclaratórios.

Compulsando  os  autos, não vislumbro motivos para  o
acolhimento dos aclaratórios, uma vez que não há vício algum no decisum
combatido. 

Como foi afirmado, o recurso de embargos serve para sanar
omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do
art. 1.022 do CPC, desde que comprovadas, e não para rediscutir matéria
já analisada. 
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As questões arguidas nos embargos de  declaração  já foram
objeto de apreciação pelo julgado. Portanto, tal discussão não se
enquadra no conceito do vício alegado e, desse modo, não pode ser
desenvolvida em sede de aclaratórios.

É cediço que a autoridade judiciária não está obrigada a
pronunciar-se expressamente sobre todos os argumentos apresentados
pelas partes, bastando, para demonstrar seu convencimento, aduzir
aqueles que entendeu pertinentes à solução do conflito.

O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem. Também se
admite que o julgado traga um prequestionamento implícito, quando a
decisão, mesmo sem mencionar os dispositivos legais aplicáveis ao caso,
analisa-os em seu conteúdo, emitindo um juízo de valor.

Verifico que houve um prequestionamento implícito no caso em
tela. Dessa forma, os embargos de declaração não devem prosperar, até
porque, para o recebimento dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça
admite a tese do prequestionamento implícito da matéria, não sendo
necessária a menção expressa do dispositivo legal mencionado.  Destaco
precedente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. -  Os embargos de declaração não se prestam
para o reexame da lide, restringindo-se às hipóteses do art. 535 e
seus incisos do CPC. Quanto ao prequestionamento, é de assentar
que não incumbe ao juiz apontar todos os fundamentos legais
eventualmente incidentes, bastando referir aqueles suficientes para
embasar a decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
UNÂNIME.1 

Por  fim,  conforme  já  assentou  o  STJ,  “os  embargos
declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento,
são  inadmissíveis  se  a  decisão  embargada  não  ostentar  qualquer  dos
vícios que autorizariam a sua interposição.”2

Destarte, rejeito os embargos de declaração.

1 Embargos de Declaração n. 70022673586, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/01/2008.

2 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA  e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

                Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                    Relatora
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