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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TENTATIVA  DE
REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os
embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa
de  Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil  -  PREVI contra
acórdão desta eg. Câmara Cível, fls. 244/250, que, por unanimidade, negou
provimento à apelação por ela manejada contra sentença do Juízo da 16ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
por Eudes Fagundes de Oliveira

Alega a embargante que o Acórdão foi omisso ao não
analisar o descumprimento do art. 18 da Carteira de Pecúlio, que prevê a
possibilidade de alteração de beneficiários a qualquer tempo pelo segurado.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de que seja suprida a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O  

Os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não  buscam
sanar quaisquer vícios existentes na decisão, mas simplesmente rediscutir
matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

A embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não
analisar o descumprimento do art. 18 da Carteira de Pecúlio, que prevê a
possibilidade de alteração de beneficiários a qualquer tempo pelo segurado.
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Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados nos aclaratórios,
a matéria foi  analisada à luz da legislação em vigor e,  ainda assim,  este
órgão entendeu pelo desprovimento da apelação, já que não pode a PREVI
alegar que não houve a alteração cadastral e a inexistência de obrigação de
pagar  a  indenização  por  morte,  quando  em  todos  os  anos  de  contrato
cobrou do autor o valor referente ao pecúlio especial, senão vejamos trechos
do acórdão atacado:

Relatam os autos que Eudes Fagundes de Oliveira ajuizou Ação de

Cobrança em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do

Banco do Brasil - PREVI, alegando ter direito a receber indenização

pelo falecimento da sua cônjuge, já que pagava pecúlio por morte

à PREVI.

Pois bem, o autor contratou dois tipos de planos com a PREVI, o

pecúlio  por  morte  e  o  pecúlio  especial.  O  primeiro  tem  como

beneficiários as pessoas indicadas pelo contratante em caso de sua

morte, já o especial se trata de pagamento de indenização paga ao

participante  do  plano  em  caso  de  falecimento  de  cônjuge  ou

companheiro.

Nos  termos  do  art.  13  do  Regulamento  Carteira  de  Pecúlio,

somente  o  cônjuge  ou companheiro  pode ser  o  participante  do

plano de pecúlio especial. (Art. 13. O Pecúlio-Cônjuge será pago ao

participante deste Plano por morte do seu cônjuge).

Desta  feita,  somente  poderia  constar  no  plano  especial  como

beneficiário a Sra. Simone Rodrigues de Sales, e não a ex-cônjuge

do autor, conforme alega a promovida/apelante no documento de

fl. 21, onde consta a Sra. Lilia Verônica F de Olivera (ex-cônjuge e

com estado civil de divorciada).
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Não pode a promovida alegar que não houve a alteração cadastral

e a inexistência de obrigação de pagar a indenização por morte,

quando em todos os anos de contrato (desde 1998) cobrou do autor

o valor referente ao pecúlio especial, fls. 14/15. 

Além do que, a PREVI tinha conhecimento do divórcio da parte

autora, já que consta em seu cadastro, fl. 21, e tendo continuado a

receber a mensalidade do referido pecúlio  agiu,  no mínimo,  de

forma negligente,  assumindo o risco próprio  dos  contratos,  não

tendo como alegar mera formalidade para se eximir da obrigação

de pagar a indenização contratual.

Logo,  não  há  nenhuma  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada, pois a decisão combatida é coerente e lógica com
os próprios pressupostos. Cada ponto da questão deduzida foi discutido e
decidido, estando ela devidamente fundamentada.

Além do que o julgador, ao decidir a demanda, não é
obrigado a se pronunciar acerca de todas as questões arguidas pelas partes.

Ou  seja,  quando  o  litigante  suscita  tema  considerado
pelo  julgador  irrelevante  para  o  deslinde da  lide,  este  não é  obrigado a
rebater cada questão aventada, desde que os fundamentos expendidos na
decisão sejam suficientes para a justificar. Deve, em verdade, decidir à luz
do direito vigente.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não
são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO

CPC.  Rediscussão  de  questões  decididas.  Impossibilidade.

Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp

97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori

Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL

NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1  -  A  teor  do

disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de

que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão  qualquer

obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão

existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não

demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores

do  recurso  integrativo,  pretendendo-se,  na  verdade,  por  via

oblíqua,  novo julgamento  do caso.  3  -  Embargos  declaratórios

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6;

RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  Julg.

27/03/2012; DJE 18/04/2012).

Com essas considerações,  REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
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Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 20 de abril de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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