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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  –  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO –  ACÓRDÃO –  FUNDAMENTO
COMPLETO  E  EXAURIENTE  PARA  SOLUCIONAR
SATISFATORIAMENTE  A  LIDE  –  AUSÊNCIA  DE
QUALQUER VÍCIO  A DEMANDAR  COMPLEMENTAÇÃO
DO JULGADO – REJEIÇÃO.

É  assente  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  o
prequestionamento, por si só, não viabiliza o cabimento dos
embargos  de  declaração,  por  ser  imprescindível  a
demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art.
535, I e II, do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo 535 do Código de Processo Civil,  exigindo-se, para
seu  acolhimento,  que  estejam presentes  os  pressupostos
legais de cabimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a Primeira  Seção Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls.  127/131)  opostos pela
Paraíba Previdência – PBPREV contra acórdão (fls. 127/131) que, em sede de
Mandado de Segurança,  à unanimidade concedeu a ordem  para “determinar
que  seja  implantado  no  contracheque  do  impetrante  o  adicional  de
representação previsto no art.  6º,  I,  da Lei  nº 9.703/2012,  observando-se o
valor atualmente vigente para o cargo e respectiva classe ocupado pela parte
antes de sua aposentadoria, com o pagamento dos valores retroativos, a partir
da  impetração  do  presente  writ,  nos  termos  do  §4º,  art.  14,  da  Lei  nº
12.016/2009.”  
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Apoiado na Súmula 282 do STF e na Súmula 98 do STJ, sustenta
o embargante a necessidade de prequestionar os art. 40, § 2º da CF e art. 4º,
§1º, VII,  da Lei nº 10.887/2004,  e diz que  há necessidade  “de  manifestação
sobre o pedido da entidade impetrada acerca da interpretação e aplicado, ao
presente caso, das regras contidas” nos indicados artigos.

Ao final pede o  recebimento  dos embargos,  “com objetivo único
novo  pronunciamento  judicial  colegiado  em  relação  aos  dispositivos”  em
questão “para fins de prequestionamento”, fls. 130.

VOTO
 
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando

"houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou  contradição,  ou  for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal" (artigo 535,
incisos I e II, do CPC/1973). Constitui-se, pois, recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, a presença de pressupostos
legais de cabimento supramencionados.

No caso em apreço, não há como vislumbrar existentes quaisquer
das hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, ao
apontar o intuito exclusivamente de prequestionar dispositivos legais, a saber:
art. 40, § 2º da CF1 e art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/20042.

Em verdade, o embargante limitou-se a  indicar tais dispositivos,
sem fundamentar a necessidade ou razoabilidade para o deslinde da questão. 

Eis  a  sucinta  forma  com  que  o  embargante  demonstra  a
“imprescindibilidade” dos preceptivos prequestionados:

“Ocorre,  todavia,  que  embora,  tecnicamente,  o  colegiado
tenha  bem  fundamentado  seu  decisum,  não  houve
manifestação sobre o pedido da entidade impetrada acerca
da interpretação e aplicação, ao presente caso, das regras
contidas no art. 40 §2º da Constituição Federal e no  art. 4º,
§1º,  VII,  da  Lei  nº  10.887/2004  para  fins  de
prequestionamento da matéria”.

1Art.  40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de  previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
§  2º  -  Os  proventos  de  aposentadoria  e  as  pensões,  por  ocasião  de  sua  concessão,  não  poderão  exceder  a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão. 
2Art. 4o  A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento),
incidentes sobre:   
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo,  acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 
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Nas informações, igualmente limitou-se: 

“2) Ao final, no caso de não acolhimento do pleito formulado,
evoca  a  manifestação  deste  C.  Tribunal  acerca  da
interpretação  e  aplicação,  ao  presente  caso,  da  regra
disposta no art. 4, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004, bem como
do art. 40 §2º da CF”, fls. 104/105.

Em nenhuma das oportunidades, justificou a razão para aplicação
dos indicados dispositivos. Na verdade, tais normas não são indispensáveis
para  o  deslinde,  eis  que  a  base  legal  para  reconhecer  o  direito  do
impetrante/embargado  de  funda  em  outros  preceptivos legais,  exatamente
porque mesmo tendo se aposentado após a edição da EC 41/2003,  ele  deve
ser  contemplado  pelo  princípio  da  paridade,  porquanto  restou  devidamente
comprovado,  no  momento  da  impetração,  que  ter  preenchido  os  requisitos
listados no art. 3º da EC 47/2005.    

O  posicionamento  adotado no jugado  foi,  inclusive, proclamado
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgado  submetido  à  sistemática  da
repercussão  geral  (art.  543-B,  CPC/1973),  no  qual  se  asseverou  que  os
servidores “que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas
que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC
47/2005”. 

Além  do  mais,  o  embargado/impetrante,  mesmo  aposentado,
continua contribuindo para o sistema previdenciário, exatamente pelo caráter
contributivo e solidário do regime previdenciário previsto no art. 40 da CF e a
própria Carta Magna. Some-se que a EC 41/2003, previu a regra de transição
permitindo  o  reajustamento  dos  benefícios3 aos  que  se  enquadraram  nas
regras, como é o caso dos autos.

Assim,  todas  as  questões  necessárias  para  julgamento  foram
apreciadas,  sendo oportuno  frisar  que o  julgador  não está  obrigado a  citar
todos  os  dispositivos  legais  que  embasaram  a  decisão,  tampouco  os
nominados  pelas partes. O que se faz indispensável é a fundamentação do
julgado, nos termos do art. 93, inc. IX4 da CF e do art. 458, inc. II do CPC/1973.
Afinal,  "não  cabe  ao  tribunal,  que  não  é  órgão  de  consulta,  responder  a
'questionários'  postos  pela  parte  sucumbente,  que  não  aponta  de  concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)5”.

3EC nº 41/03 [...]
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios estabelecidos em lei. 

4CF - Art. 93 - IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei (...)
5 EDclREsp 739⁄RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12⁄11⁄90
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Dessa  forma,  consoante  restou  acima  esclarecido,  inexiste
qualquer  vício no  decisum, porquanto toda a temática foi analisada, pois, ao
final,  tudo  foi  decidido  em consonância  com  os  elementos  constantes  dos
autos. 

O que se depreende é que o embargante não se conformou com
a fundamentação da decisão que foi contrária às suas pretensões e, para tanto,
manejou os presentes aclaratórios.

De outro lado, mesmo que o propósito seja o de prequestionar a
matéria, para viabilizar a interposição de recurso para as instâncias superiores,
mister apontar, precisamente, a ocorrência de alguma das máculas descritas
no artigo 535 do CPC/1973, sob pena de rejeição dos embargos e não meras
alegações de omissão.

Nessa esteira, a orientação jurisprudencial: 

[...]  II.  Mesmo  nos  embargos  de  declaração  com
finalidade de prequestionamento, devem-se observar os
lindes  traçados  no  referido  artigo  da  lei  processual
(obscuridade, contradição ou omissão), impondo-se sua
rejeição quando tal não se verifica. 
Não  se  verificando  os  vícios  do  art.  535  do  CPC,
rejeitam-se os embargos.6

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de
declaração são recurso restrito predestinado a escoimar a
decisão  recorrida  de  eventuais  obscuridades  ou
contradições  ou  quando  for  omitido  ponto  sobre  o  qual
deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, conforme estabelece
o  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil;  2.  Pretende  a
embargante rediscutir a matéria por meio de embargos de
declaração;  3. É desnecessária a manifestação explícita
da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria  debatida,  uma  vez  que,  para  a  satisfação  do
prequestionamento,  basta  a  implícita  discussão  da
matéria impugnada no apelo excepcional.  Precedentes
do  Superior  Tribunal  de  Justiça;  4.  Embargos  de
declaração não providos7. 

Ante  o  exposto,  por  não  apresentar  qualquer  eiva  o  acórdão
atacado, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão com voto, o Exmº. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos,  Presidente.  Relatora:  Exmª.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes

6STJ - EDAGA 133843/DF, Ministro WALDEMAR ZWEITER, 3ª T, DJ 01.02.98
7(TRF  3ª  R.;  EDcl-AC  0021055-22.2004.4.03.9999;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Desig.  Des.  Fed.  André  Custódio
Nekatschalow; Julg. 11/10/2010; DEJF 26/10/2010; Pág. 309)
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Bezerra  Cavalcanti.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Exmºs.
Desembargadores  Tércio Chaves de Moura (juiz convocado para substituir a
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Des. José Ricardo
Porto, Leandro dos Santos e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente à sessão, representando o Ministério Público, o Exmº.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da paraíba, em João Pessoa, no dia 01 de junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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