
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS N. 0001611-72.2015.815.0000
RELATOR          : Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE   : Presidente da PBPrev – Paraíba Previdência, representado por 
seu Procurador Jovelino Carolino Delgado Neto
EMBARGADO :   Antonio Fernando Caldas Espínola 
                           (Adv. Nadja de Oliveira Santiago e outro)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  SIMPLES  PREQUESTIONAMENTO. 
DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não 
são cabíveis os embargos de declaração, mesmo que tenham 
finalidade específica de prequestionamento.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 2ª Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto 
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento constante à fl. 86.

RELATÓRIO

Trata-se  de  aclaratórios  opostos  pela  PBPrev  -  Paraíba 
Previdência contra Acórdão de fls. 69/74, que concedeu a ordem mandamental, para 
fins  de  determinar  que  seja  incluído  nos  proventos  do  impetrante  os  valores 
correspondentes ao auxílio-saúde.

Inconformado  com  o  provimento  jurisdicional  proferido  nos 
autos do processo em deslinde, a parte ré opôs recurso de integração, pugnando pela 
reforma do  decisum  impugnado, o que o faz ao discorrer sobre:  a  necessidade de 
prequestionamento da matéria, especialmente quanto ao contido nas Súmulas 282, 



STF, art.  15 da Lei 10.887/2001, bem como a alínea “c” do inciso III  do art.  40 da 
Constituição Federal. 

Por  fim,  requer  o  acolhimento  e  provimento  dos  presentes 
embargos declaratórios, para suprimir do julgado a omissão/contradição elencada, 
além de prequestionar a matéria.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos em disceptação, penso que 
o  recurso  de  integração  sub  examine  não  deve  ser  acolhido,  uma vez  que  não  se 
destina a suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, 
mas somente  rediscutir  matéria  que  versa  sobre  o  mérito  da  demanda,  o  que  se 
mostra impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 
contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal.

À luz de tal raciocínio, adiante-se que não se detecta qualquer 
omissão, contradição, obscuridade ou, sequer, erro de fato no acórdão, especialmente 
porquanto a lide fora dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

Com efeito, vislumbra-se que a intenção de repisar o que já fora 
discutido anteriormente resta clara quando se verifica que o decisum apreciou toda a 
matéria em análise, mormente se se considerar que a matéria ventilada nos presentes 
aclaratórios  suscita  discussão  devidamente  apreciada  e  rebatida  no  acórdão  ora 
embargado, não podendo ser reapreciada na presente via insurgencial.

No que pertine aos artigos citados, inexiste mácula no julgado 
em não incluir tais citações, para tanto, deve o decisum demonstrar as razões do seu 
convencimento, o que ocorreu no caso, inclusive havendo destaque a julgado desta 
Côrte que, em caso análogo, reconheceu-se o direito ao auxílio-saúde ao impetrante. 
Apenas para ilustrar, transcrevo parte do voto:

“De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em 
disceptação, cumpre adiantar que a segurança ora pretendida merece 
acolhida



A esse  respeito,  faz-se  fundamental  destacar  que  a  controvérsia 
submetida  ao  crivo  desta  Corte  de  Justiça  transita  em  redor  da 
discussão acerca do direito de estender ao defensor público,  como 
servidor  inativo,  o  recebimento  do  auxílio-saúde  pago  aos 
Defensores Públicos da ativa.

A jurisprudência do STF, reconheceu que vantagens de caráter   geral, 
desvinculadas do exercício da função, concedidas ao pessoal da ativa, 
devem, em respeito à paridade, alcançar os servidores inativos. 

Nesse diapasão destaco os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ART.  40,  §  5º,  DA  CF/88,  NA  REDAÇÃO 
ORIGINAL. PRECEITO DE EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTE 
DO TRIBUNAL PLENO. POLICIAIS MILITARES.  ESTADO DO 
CEARÁ.  VANTAGENS  CONCEDIDAS  PELA  LEI  11.167/86. 
EXTENSÃO  AOS  PENSIONISTAS.   POSSIBILIDADE. 
NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal Pleno, no 
MI 211-8/DF, rel. Min. Octávio Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco 
Aurélio,  DJ  de  18-08-1995,  decidiu  que  a  norma  constante  na 
redação original do art. 40, §   5º,   da   CF/88   possui   eficácia 
imediata,   independendo   de   lei regulamentadora o direito ali 
assegurado. 2.  A jurisprudência do STF é pacífica no entendimento 
de  que  são  extensivas  aos  pensionistas  todas  as  vantagens 
concedidas  em caráter  geral  aos  servidores  em atividade.   3.  No 
caso, as verbas concedidas aos policiais militares em atividade pela 
Lei  11.167/86  a  título  de  gratificação  de  risco  de  vida,  diárias 
operacionais, entre outros, possuem natureza genérica, razão pela 
qual devem ser estendidas aos pensionistas (AI 265.373-AgR, rel. 
Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 02-02-2001; RE 344.242-
AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01-07-2011). 4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 395037 AgR - 
Relator:  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 
28/05/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-109  DIVULG  10-06-
2013 PUBLIC 11-06-2013.)

INATIVOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA GERAL AOS 
ATIVOS  –  INCIDÊNCIA  DO  §  8º  DO  ARTIGO  40  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  NA  REDAÇÃO  PRIMITIVA. 
Constando  do  acórdão  proferido  e  impugnado  mediante  o 
extraordinário   o  caráter  geral  da  gratificação,  a  beneficiar  os 
servidores  na  ativa  como  um  grande  todo,  descabe  cogitar  de 
infrigência   do   §   8º  do  artigo  40  da  Constituição   Federal,   na 
redação primitiva, no que reconhecido o direito dos inativos. (RE 
450072  AgR,  Relator:  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma, 
julgado  em  28/08/2012,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-186 
DIVULG 20-09-2012 PUBLIC 21-09-2012.)



Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores públicos 
da  polícia  civil.  Auxílio-moradia  concedido  aos  servidores  em 
atividade. Extensão aos inativos. Possibilidade. Precedentes. 1.  A 
jurisprudência   desta   Corte reconhece   a   autoaplicabilidade   da 
norma   do   art.   40,   §   4º,   da Constituição Federal (redação 
original), a implicar que vantagens de   caráter   geral   concedidas 
a   servidores   da   ativa   sejam estendidas aos inativos.  2. Não se 
abre  a  via  do  recurso  extraordinário  para  o  reexame de  matéria 
ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta 
Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 145937 AgR - Relator: 
Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  24/04/2012, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 
16-05-2012.)

Conhecendo  demanda  idêntica  à  ora  examinada,  esta  Côrte  de 
Justiça, através da Segunda Seção Especializada Cível, nos autos do 
Mandado de Segurança n. 999.2011.001.092-6/001, em que foi relatora 
a Desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, decidiu que o 
auxílio-saúde  deve  ser  estendido  aos  inativos,  uma  vez  que  é 
concedido  pela  Administração  Pública  de  forma  completamente 
desassociada  dos  misteres  inerentes  às  funções  da  Defensoria 
Pública.

Esta a ementa do mencionado Acórdão. In verbis:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DEFENSOR  PÚBLICO 
INATIVO.  REGIME  REMUNERATÓRIO.  SUBSÍDIO.  LEI. 
CRIAÇÃO DE VERBAS PARA DEFENSORES EM ATIVIDADE. 
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE 
CADA VERBA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO,   AUXÍLIO-MORADIA E ANUIDADE OAB/PB. 
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.    VERBAS  PROTER  LABOREM. 
AUXÍLIO-SAÚDE.  INSTITUIÇÃO  DE  FORMA  GERAL  AOS 
DEFENSORES  DA  ATIVA.  EXTENSÃO  AOS  APOSENTADOS. 
CONCESSÃO PARCIAL. -  Verba paga propter laborem é aquela 
instituída  para  a  recompensa  dos  riscos  ou ônus  decorrentes  de 
trabalhos  normais  executados  em  condições  anormais.  -  O 
adicional de periculosidade, instituído apenas para os Defensores 
que  laboram  junto  aos  estabelecimentos  prisionais,  é  vantagem 
paga em razão do desgaste psíquico e do risco de agressão física, ao 
qual  está  exposto  o  servidor  que  trabalha  junto  à  população 
carcerária.  -  Os  auxílios  alimentação  e  moradia,  bem  como  a 
anuidade  da  OAB/PB  possuem  nítido  caráter  indenizatório, 
denominados   de vantagens pecuniárias do tipo propter laborem 
ou pro labore faciendo, condicional, cuja percepção exige o efetivo 
exercício  da  atividade.  -  Sendo  o  auxílio-saúde  destinado  à 
cobertura parcial ou total da despesa do  Defensor  Público com 
plano  de saúde  e  assistência  médica  de sua livre  escolha até  o 



limite de 10% (dez por cento) do subsídio do  Defensor  Público 
Especial que atua na Segunda Instância, seu pagamento não está 
relacionado  à  atividade  e  ao  desempenho  das  atribuições  do 
Defensor,  tratando-se,   pois,  de  verba  geral  e  deferida 
indistintamente  aos  Defensores  da  ativa,  devendo  ser  estendida 
aos aposentados.

A Exma.  Desembargadora  Maria  das  Neves  do  Egito  D.  Ferreira 
julgando  o  feito  de  nº 05876508320138150000,  perante  a  1ª  Seção 
Especializada Cível, em 09-07-2014, também reconheceu o direito ao 
defensor inativo perceber auxílio-saúde, já que se trata de vantagem 
de caráter geral.

Diante  deste  contexto,  sem  maiores  delongas,  observa-se  que  o 
impetrante,  como  defensor  inativo,  faz  jus  ao  auxílio-saúde, 
porquanto,  está  sob  o  rótulo  de  verba  indenizatória,  assim  como 
sentiu o ilustre representante do Ministério Público Estadual.

À  luz  do  exposto,  concedo  a  ordem  mandamental,  para  fins  de 
determinar que seja incluído nos proventos do impetrante os valores 
correspondentes ao auxílio-saúde.”

Na  verdade,  pois,  constata-se  que  o  que  tenciona  o  polo 
embargante  é  a  reapreciação  do  julgamento  do  feito,  vez  que  não  lhe  agradou 
totalmente o seu resultado final, o que não é possível através dessa estreita via.

Sob referido prisma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já 
decidiu  que,  “constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz  respeito  a 
eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe 
foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”1

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
a matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada. 
Nesse diapasão, é salutar aduzir que a motivação contrária ao interesse da parte ou 
mesmo  omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não 
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. Neste sentido é a decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS 
FUNDAMENTOS  DO  JULGADO  -  CONTRADIÇÃO  OU ERRO 
DE FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I 
e II, do CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões 
essenciais ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não 
se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão embargada.2

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.



Assim, creio que os aclaratórios têm a única e específica função 
de rediscutir a matéria, razão pela qual entendo por bem rejeitá-los. 

É como voto.

DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de 
declaração, nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Presidente - Relator: João Alves da Silva. 
Participaram ainda do julgamento os Senhores Desembargadores Frederico Martinho 
da  Nóbrega  Coutinho,  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), Dr.  Ricardo Vital de 
Almeida (juiz convocado para substituir o Exmo Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira). Ausente justificadamente o Desembargador José Aurélio da Cruz, e Maria 
das Graças Morais Guedes.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Excelentíssima Ana Cândida Espínola Procuradora de Justiça Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Sessão  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 01 de junho de 2016 (data do julgamento).

João Pessoa, 01 de maio de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


