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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0059874-45.2014.815.2001
RELATOR :  Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                                   
EMBARGANTE      :  PBPREV – Paraíba Previdência
ADVOGADO :  Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB 17281)
EMBARGADO        :  Manuel Eufrásio da Silva 
ADVOGADO          :  Ana Cristina Henrique de Souza e Silva (OAB/PB 15729)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA  DE  REDISCUTIR  MATÉRIA  ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE
HIPÓTESE A ENSEJAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração servem para suprir omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais que venham
a ocorrer  no  decisum.  Ausentes  tais  hipóteses,  há  de se
rejeitar  o  recurso,  por  ausência  de seus pressupostos  de
admissibilidade.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração  opostos pela PBPREV –
Paraíba Previdência, em face do acórdão de fls. 148/149, que, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada por Manuel Eufrásio da Silva, negou provimento à
remessa oficial e ao recurso apelatório da autarquia/embargante,  mantendo a
intacta  a  sentença  de  primeiro  grau  que  lhe  condenou  ao  pagamento  dos
valores do Adicional de Representação do período de janeiro de 2012 a março
de 2013.
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Nas  razões  dos  presentes  embargos  (fls.  153/157),  a
promovida/embargante  alega,  em síntese,  que,  “embora  o  colegiado  tenha
bem fundamentado seu decisum, não houve manifestação sobre o pedido da
entidade acerca da interpretação e aplicação, ao presente caso, das regras
dispostas  no  art.  4º,  §§1º  e  2º  da  Lei  Federal  nº  10.887/04,  para  fins  de
prequestionamento da matéria” (fl. 156).

Contra-arrazoando, o autor/embargado pugnou pela rejeição dos
embargos.

VOTO

Verifica-se dos autos que o autor/embargado, ex-servidor policial
civil  do  cargo  de  Agente  de  Investigação,  aposentado  desde  27/04/1984,
ajuizou a presente ação de cobrança alegando na inicial que, embora esteja
amparado  pelo  princípio  da  paridade  (já  que  se  aposentou  bem  antes  da
Emenda Constitucional nº 41/2003), a autarquia/promovida não implantou, de
logo, em seus contracheques, o adicional de representação concedido a todos
os  agentes  de  investigação  pela  MP nº  185/2012,  transformada em Lei  nº
9.703/2012,  o  que  lhe  fez  impetrar  o  Mandado  de  Segurança  nº
999.2013.000.246-5/001, requerendo a respectiva implantação.

Seguiu  aduzindo  que,  durante  os  trâmites  daquela  ação
mandamental, a própria autarquia reconheceu administrativamente, de ofício, o
seu  direito  ao  recebimento  do  aludido  benefício,  implantando-o  em  seus
contracheques, no mês de abril  de 2013, no valor de R$281,24 (duzentos e
oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), o que levou à extinção daquele
mandado de segurança,  sem resolução do mérito,  por perda do objeto (fls.
15/16).

Ocorre que, como o mencionado adicional de representação só foi
implanto em abril de 2013, manejou a presente ação cobrança, requerendo o
pagamento  das  parcelas  que  deixaram  de  ser  pagar  desde  a  criação  do
benefício (janeiro de 2012) até o mês (março 2013) anterior à implantação em
seus contracheques (abril/2013).

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou procedente o
pleito exordial e, no acórdão objeto destes embargos declaratórios, negou-se
provimento  à  remessa  oficial  e  ao  apelo  da  promovida  (ora  embargante),
mantendo-se intacto o julgado de primeiro grau. 

Nos  presentes  embargos,  a  promovida/embargante  alega,  em
síntese, que, “embora o colegiado tenha bem fundamentado seu decisum, não
houve manifestação sobre  o  pedido da entidade acerca da interpretação e
aplicação, ao presente caso, das regras dispostas no art. 4º, §§1º e 2º da Lei
Federal nº 10.887/04, para fins de prequestionamento da matéria” (fl. 156).

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Observa-se,  contudo,  que  a  arguição  da  embargante  não
prospera, pois, no aresto embargado, já restou devidamente esclarecido que
sequer caberia se aprofundar na questão sobre a aplicação ou não do princípio
da paridade ao autor (e portanto sobre os dispositivos legais invocados nestes
embargos),  pois  a  própria  autarquia  já  reconhecera  administrativamente  a
necessidade de implantação do adicional de representação nos proventos de
aposentadoria  da  parte  (o  que,  inclusive,  levou à  extinção de mandado de
segurança anteriormente manejado, por perda do objeto), sendo a pretensão
da presente lide apenas a cobrança do que deixou de ser pago entre a criação
do benefício a sua efetiva implantação nos contracheques do autor.

A título de ilustração, transcrevo trechos do acórdão embargado
em  que  se  esclareceram  os  motivos  da  manutenção  da  condenação  de
primeiro grau:

“Nas  razões  do  presente  recurso  apelatório,  a
promovida/apelante  aduziu  que,  como  o  autor  já  é
aposentado,  não  faz  jus  ao  recebimento  do  adicional  de
representação, nem mesmo sob o prisma da paridade, pois,
segundo  alega,  tal  benefício  só  deve  ser  pago  aos
servidores da ativa.

Tal alegação, contudo, desmerece guarida, pois,  conforme
se  observa  do  documento  de  fls.  17/19,  a  própria
autarquia/promovida reconheceu que, por ter se aposentado
em abril de 1984 (ou seja antes da entrada em vigor da EC
nº 41/03, que excluiu a paridade) o autor faz jus ao referido
benefício  e,  consequentemente,  ao  adicional  de
representação, razão pela qual este foi implantado em seus
contracheques a partir de abril de 2003.

Ora,  se  a  administração  reconheceu  o  aludido  direito  e
implantou  espontaneamente  o  adicional,  que  vem  sendo
pago  mensalmente,  é  lógico  que  também  deve  ser
compelida  a  quitar  as  parcelas  não  adimplidas  desde  o
momento  da  criação  do  adicional  de  representação  (em
janeiro de 2012) até o mês anterior  à efetiva implantação
(março de 2013), já que parte não pode sofrer prejuízo pela
demora  da  autarquia/promovida  em  garantir  o  respectivo
pagamento.

Com efeito, deve ser mantida a sentença, o que conduz ao
desprovimento do apelo e da remessa oficial.” (fl. 149).

Destarte, o que se percebe, na realidade, é que, sob o pretexto de
sanar  suposta  omissão,  a  embargante  pretende reacender  debate  recursal,
finalidade para  a  qual  não  se  prestam os  embargos  de  declaração.  Nesse
sentido:

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]. DECISÃO MANTIDA.
1.  Inexistentes  as  hipóteses  do  art.  535  do  CPC,  não
merecem  acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm
nítido caráter infringente.
2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação  de  inconformismo  ou  à  rediscussão  do
julgado. […].1

Portanto,  inexistindo,  na  presente  hipótese,  qualquer  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, é imperativa a rejeição
dos embargos.

Face  ao  exposto,  REJEITO os  presentes  embargos  de
declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/07

1 STJ - AgRg no AREsp 560.847/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
26/05/2015.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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