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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
ACERCA DA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº
8.923/09.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.  MERA
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS
ELENCADOS  NO  ART.  1.022  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado,  pelo  que,

Embargos de Declaração nº 0003083-61.2010.815.0331                                                                                                                                    1



existindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente, a sua rejeição é medida que se impõe.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão embargada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se de  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para
fins de prequestionamento, fls. 187/190, opostos pela PBprev - Paraíba Previdência,
contra  os  termos  do  acórdão  de  fls. 170/184,  que  rejeitou  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva levantada pelo Estado da Paraíba e deu provimento parcial às
Apelações  e  à  Remessa  Oficial,  consoante  se  verifica  do  respectivo  excerto
dispositivo:

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
REMESSA  OFICIAL  E  ÀS  APELAÇÕES,  para
determinar que a correção monetária seja aplicada a
partir de cada desconto indevido, no índice utilizado
sobre débitos tributários estaduais pagos com atraso,
e que os juros de mora incidam desde o trânsito em
julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos da Súmula nº  188,  do Superior  Tribunal  de
Justiça, mantendo-se os demais termos da sentença.
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Em suas razões,  a embargante expõe a intenção de
prequestionar  a  matéria  discutida  e  sustenta,  a  um só  tempo,  existir  omissão no
acórdão embargado, ao fundamento de ausência de manifestação acerca de questão
arguida,  a  saber,  interpretação  e  aplicação  das  disposições  da  Lei  Estadual  nº
8.923/09.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  é  importante  considerar  que  cada
recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo
certo  que  os  embargos  de  declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma
relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022
do Código de Processo Civil.

Com relação à contradição e à obscuridade, sabe-se
que estão relacionadas a questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a
omissão, a aspectos não explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo
omissão,  o  provimento  judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou
qualitativamente,  por  um  pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em
ocorrendo os demais vícios, a mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão  dos  declaratórios  de  maneira  infundada,  tão  somente  para  fins  de
prequestionamento da matéria discutida, ao fundamento de omissão, decorrente da
ausência  de  manifestação  acerca  de  questão  arguida,  qual  seja,  interpretação  e
aplicação, ao caso dos autos, das disposições da Lei Estadual nº 8.923/09.
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Todavia,  inexiste  a  alegada  omissão,  pois,
diferentemente  do  alegado,  a  Lei  Estadual  nº  8.923/09,  que  dispõe  sobre  a
Regulamentação  da  GAJ  -  Gratificação  de  Atividade  Judiciária -  percebida  pelos
servidores  efetivos  e  celetistas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  da  Paraíba,  foi  a
legislação  invocada  para  fundamentar  o  prununciamento  judicial  combatido  e,
por  conseguinte,  para  o  enfentamento  da  controvérsia,  a  saber,
legalidade ou não, no período anterior à vigência da Lei Estadual nº 8.923/09, dos
descontos  previdenciários  realizados  sobre  a  GAJ  -  Gratificação  de  Atividade
Judiciária percebida pelo autor, ora embargado.

Sobre a impossibilidade de acolhimento de embargos
de  declaração,  ainda  que  opostos  para  fins  de  prequestionamento,  quando  não
verificados os vícios que autorizam a utilização do reclamo, o seguinte julgado desta
Corte de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades. Incorrendo tais hipóteses, o efeito para
fins de prequestionamento que se deseja emprestar
não pode ser acolhido. O julgador não está obrigado
a  enfrentar  todos  os  pontos  questionados  pelas
partes,  se já  encontrou no processo fundamentação
suficiente  para  decidir.  (TJPB;  EDcl  0128570-
07.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 10/03/2014; Pág. 18).

Nessa senda, tendo o acórdão combatido enfrentado,
de forma clara e objetiva, todas as questões necessárias ao correto deslinde da lide e
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inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se
impõe.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Desembargador Frederico  Martinho
da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho, com jurisdição limitada) (Relator), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e
João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator

Embargos de Declaração nº 0003083-61.2010.815.0331                                                                                                                                    5


