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DECIDIDA  –  PRINCÍPIO  DO  PARALELISMO  DAS
FORMAS – REJEIÇÃO MONOCRÁTICA.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se
para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a
adequada  compreensão  do  julgado,  desfazendo
contradições entre as proposições que se encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que, de fato,
tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

São  incabíveis  os  Embargos  de  Declaração
objetivando  exclusivamente  trazer  à  rediscussão
questões já analisadas no mérito do acórdão.

Com  efeito,  ainda  que  para  efeito  de
prequestionamento,  devem  estar  presentes  um  dos
três  requisitos  ensejadores  do  acolhimento  dos
embargos de declaração.

Vistos etc.

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos  por PBPREV -
Paraíba Previdência contra os termos da Decisão Monocrática exarada às fls.
209/213-v, que negou seguimento ao Apelo em virtude da sua intempestividade
e  deu  parcial  provimento à  Remessa  Necessária apenas  para  ajustar  os
consectários legais, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande  que,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Benefício  Previdenciário
proposta por  Lúcia  de  Fátima  Ramos  de  Queiroz e  Daniel  de  Queiroz
Cavalcanti, julgou parcialmente procedente o pedido para:

[...]condenar a  PBPREV  – PARAÍBA  PREVIDÊNCIA  a
realizar a correção dos benefícios dos promoventes, Lúcia
de  Fátima  Ramos  de  Queiroz  e  Daniel  de  Queiroz
Cavalcanti,  pagando-lhes o equivalente ao que seria pago
ao ex-servidor  José  Batista  Cavalcanti,  se  vivo  estivesse,
incluindo-se  apenas  as  vantagens  pessoais.  Condeno,
ainda, ao pagamento das diferenças devidas, referentes às
parcelas  vencidas,  dos  últimos  cinco  anos  anteriores  ao
ajuizamento da ação e vincendas que vierem a ser apuradas
em liquidação de sentença, com juros de mora incidindo a
partir do trânsito em julgado da Sentença, com base na taxa
aplicável à caderneta de poupança, e a correção monetária
aplicada  desde  cada  desconto  indevido,  observada,  em
ambos os casos, a Taxa SELIC até o advento da Lei Federal
nº  11.690/09,  a  partir  de  quando  deverá  incidir  o  índice
aplicável à caderneta de poupança.
Condeno  ainda  a  PBPREV  –  Paraíba  Previdência  no
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
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advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação (art. 20, §3º, CPC)[...].

Nesta  fase, foram  opostos  os  presentes  Embargos  de
Declaração para fins de prequestionamento  (fls.  216/219). No recurso, alega
que  não  houve  manifestação  sobre  a  interpretação  e  aplicação  das  regras
contidas  na  Lei  Estadual  nº  8.923/09,  pugnando  por  novo  pronunciamento
judicial que aprecie a questão.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou resposta ao
recurso, conforme certidão exarada à fl. 224.

É o relatório.

Voto.

Inicialmente, destaco que os  Embargos de  Declaração somente
merecem  acolhimento quando  o  Acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:

CPC.  Art.  1.022.   Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional. 

Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
as quais foram bem externadas na ementa da decisão monocrática, conforme
se observa a seguir:

[...]
APELAÇÃO  CÍVEL  -  ANÁLISE  DO  RECURSO  SOB  O
REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI  5.869/73  -
INTEMPESTIVIDADE -  RECURSO INTERPOSTO APÓS O
DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL- OCORRÊNCIA – NÃO
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CONHECIMENTO -  REMESSA NECESSÁRIA -  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO  - PENSÃO  POR  MORTE  RECEBIDA
EM VALOR INFERIOR À REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS
– CÔNJUGE  E  FILHO DE SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL – FATO GERADOR DO BENEFÍCIO (ÓBITO
DO  SEGURADO)  POSTERIOR  À  EC  41/03  –  TEMPUS
REGIT ACTUM – SÚMULA Nº 340 DO STJ - BENEFÍCIO
CALCULADO  COM  BASE  NA  TOTALIDADE DA
REMUNERAÇÃO  DO  SERVIDOR FALECIDO  LIMITADO
AO  TETO  DO  RGPS  NO  MOMENTO  DO  ÓBITO  –
EXCEDENTE LIMITADO A 70% - §7º, II DO ART. 40 DA CF
-  CASO  CONCRETO  –  REMUNERAÇÃO  INFERIOR AO
TETO  –  DESNECESSIDADE  DA  APLICAÇÃO  DO
REDUTOR  –  EXCLUSÃO  DE  PARCELAS  NÃO
INCORPORÁVEIS  À  APOSENTADORIA -  REVISÃO  DO
BENEFÍCIO  DEVIDA  -  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI´S 4425 E 4357 –
ALTERAÇÃO DO JULGADO -  ARTIGO 557,  CAPUT E
§1º-A,  DO  CPC/73 –  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  AO
APELO  E PROVIMENTO  PARCIAL  DA REMESSA
NECESSÁRIA.

Mostrando-se intempestiva a Apelação Cível, por ter o seu
manejo ocorrido fora do prazo previsto em lei, é imperativa a
respectiva negativa de conhecimento.

De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, a
concessão  de  benefícios  previdenciários  deve  levar  em
conta  a  lei  vigente  à  data  da  ocorrência  dos  seus
respectivos  fatos  geradores,  na  linha  da  Súmula  340  do
STJ,  que  assim  dispõe:  A  lei  aplicável  à  concessão  de
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado.1

Ainda  que  não  esteja  garantida  a  regra  da
paridade/integralidade  ao  benefício  de  pensão  por  morte
regido pelas disposições da EC nº 41/03, nos casos em que
a remuneração do segurado falecido não ultrapassar o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 ad CF, é devido o
valor  da totalidade da remuneração do servidor  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento.

A aplicação dos índices nas condenações em desfavor da
Fazenda  Pública  deve  ser  amoldada  a  orientação  do
Supremo  Tribunal  Federal  após  a  modulação  dos  efeitos
conferidos no julgamento das ADIS 4425 E 4357.
[...]

1 STJ Súmula nº 340 - 27/06/2007 - DJ 13.08.2007.
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Como se pode observar, a matéria que o embargante indica nas
razões dos presentes embargos foi apreciada na decisão, inexistindo, portanto,
a falha apontada.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos os  argumentos  levantados pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor,  de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.2

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões de convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias.

Por 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 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição dos embargos.

Nessa esteira, a orientação jurisprudencial:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO  OU  CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Depreende-se  do  art.  535,  I  e  II,  do  CPC  que  os
embargos de  declaração apenas são cabíveis  quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição
ou  omissão  em  ponto  sobre  o  qual  deveria  ter  se
pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao simples

2 STF,  AI  791292  QO-RG,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  julgado  em  23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
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reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar
efeito infringente ao recurso.
2.  No  caso,  o  julgado  embargado  não  apresenta  a
omissão  apontada  pela  parte,  inexistindo  o  vício
alegado, uma vez que a alteração legislativa instituída
na  Lei  n.  12.409/2001  pela  Lei  n.  13.000/2014  foi
amplamente debatida no acórdão.
3. "Os embargos de declaração não constituem veículo
próprio  para  o  exame  das  razões  atinentes  ao
inconformismo  da  parte,  tampouco  meio  de  revisão,
rediscussão e reforma de matéria já decidida. Segundo
o entendimento deste Tribunal, o prequestionamento da
matéria,  para  fins  de  interposição  de  recurso
extraordinário, não se mostra cabível em embargos de
declaração,  se  não  ocorrerem  os  pressupostos  de
obscuridade,  contradição  ou  omissão  no  acórdão
embargado"  (EDcl  no  RMS  20.718/SP,  Rel.  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA TURMA,  julgado  em
16/04/2013, DJe 14/05/2013).
4. Embargos de declaração rejeitados.3

[...]  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.
III.Não  se  verificando  os  vícios  do  art.  535  do  CPC,
rejeitam-se os embargos.4

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 providos5.

Demais disso o Pretório Excelso decidiu:  “o prequestionamento
prescinde da referência, no acórdão proferido, a número de artigos, parágrafos,
incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador
3(EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
01/02/2016)
4
STJ - EDAGA 133843/DF, Ministro WALDEMAR ZWEITER, 3ª T, DJ 01.02.98

5
(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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haja adotado entendimento explícito a respeito."(STF - RE nº 170.204 - SP, rel.
Min. Março Aurélio, in RTJ 173/239-240). 

Vale salientar,  por fim, que  o recurso apelatório  do embargante
não  foi  conhecido  em  virtude  da  sua  intempestividade,  impossibilitando
qualquer manifestação acerca das razões expostas no recurso, inclusive a não
aplicação da Lei Estadual nº 8.923/09, não podendo alegar omissão da decisão
que sequer conheceu das razões expostas.

Com essas considerações, por não haver na decisão monocrática
qualquer omissão a ser sanada, e não sendo o caso de reexame das questões
já  apreciadas,  REJEITO os  presentes  embargos  monocraticamente,  em
obediência ao princípio do paralelismo das formas.

P.I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/5 
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