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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  N.º  0782735-28.2007.815.2001
(200.2007.782735-6/002).
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS.
ADVOGADO: Carlos Roberto Siqueira Castro e Hugo Filari Pereira.
EMBARGADO: Gilvan Gomes da Silva e outros.
ADVOGADO: Shóstenes Martinho Costa.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  REQUISITOS  PARA  CONCESSÃO  DE  APOSENTADORIA.
PREENCHIMENTO.  APRECIAÇÃO  DE  TODOS  OS  DISPOSITIVOS  LEGAIS
PERTINENTES. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA.
INTENÇÃO DE REDISCURSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO
EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.  Não  existindo  no  Acórdão  embargado  omissão  a  ser  sanada,  rejeitam-se  os
Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2.  Fundamentando o “decisum” de forma clara  e  suficiente,  não está  o magistrado
obrigado a  se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3.  A interposição  infundada  do Recurso  de  Embargos  de  Declaração  caracteriza  a
interposição  de  Recurso  com  o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente aos Embargos
de  Declaração  na  Apelação  n.º  0782735-28.2007.815.2001,  em que  figuram como
Embargante  Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS e
Embargado Gilvan Gomes da Silva e outros.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer dos Embargos de Declaração para
rejeitá-los, aplicando ao Embargante multa de 1% sobre o valor da causa.

VOTO.

O Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS
S/A opôs Embargos de Declaração, f. 566/575, contra o Acórdão de f. 561/564, que
desproveu a Apelação da Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca
da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança em face dele ajuizada por Gilvan
Gomes da Silva e outros, objetivando que não sejam concedidas as suplementações
das aposentadorias dos Embargados.



Alegou que o Acórdão foi omisso ao não haver se manifestado sobre o art. 35,
da Lei n.º 6.435/77, art. 202, §4º, da CF, arts. 14, 25, 65, 66 e 68, §1º da LC 109/2001,
art. 3º da LC 108/2001 e art. 104 do Decreto 4.942/2003, que tratam dos critérios para
a concessão da suplementação das aposentadorias. 

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que sejam sanadas as
omissões  apontadas  e  prequestionados  os  artigos  citados  no  parágrafo  anterior,
possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

Contrarrazoando,  f.  578/582,  o  Embargado alegou que  não há omissão no
julgado, não tendo o Juízo a obrigação de se manifestar sobre todos os dispositivos de
lei questionados, pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso por não haver se manifestado
sobre  alguns  dispositivos  legais  que  tratam  dos  requisitos  para  a  concessão  das
suplementações das aposentadorias dos Embargados.

Como se pode inferir da argumentação supra, não é o caso da interposição de
Embargos  Declaratórios,  porquanto  não  há  omissão  no  Acórdão,  já  que  restou
demonstrado de forma clara e inequívoca que os Embargados preenchem os requisitos
necessários  à  concessão  do  benefício  em  causa,  conforme  se  pode  observar  pelo
seguinte excerto extraído da Decisão às f. 563/564:

O  artigo  26  do  Regulamento  do  Plano  de  Benefícios  do  POSTALIS  Instituto  de
Seguridade Social dos Correios e Telégrafos1, dispõe que para a percepção do benefício
em causa é necessário que o beneficiário possua 58 anos de idade, mantenha vínculo
ininterrupto com o Instituto POSTALIS nos últimos 5 (cinco) anos, mantenha vínculo
empregatício com a empresa patrocinadora (ECT) durante os últimos 10 (dez) anos, e
esteja aposentado por tempo de serviço pelo INSS, sendo fato incontroverso nos autos
que os Apelados/Autores preencheram tais requisitos, e que o "desligamento" não faz
parte deste rol.

Além disso,  quando os  Apelados/Autores  se  inscreveram na  entidade  de  previdência
privada, a Lei Complementar nº 108/2001 não estava em vigor,  não podendo a nova
exigência  estabelecida  atingir  aqueles  que  já  haviam  contratado  anteriormente  seus
planos  de  previdência  complementar,  afim  de  que  não  ocorra  a  desconsideração  a
direitos subjetivos formados sob o amparo do antigo preceito legal.

Deve-se  considerar,  outrossim,  que  as  leis  e  as  cláusulas  regulamentares  devem ser
interpretadas de forma mais benéfica aos participantes dos planos, na esteira do Código
de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em causa, e que  é irrelevante para
o equilíbrio financeiro da entidade de previdência a subsistência ou não do vínculo do
beneficiário com a empresa patrocinadora.

In casu, trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível
na ordem processual.

Fundamentando a Decisão de forma clara e suficiente, não está o Julgador
obrigado a  se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo



recorrente1, notadamente em momento inoportuno.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhe não
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida,
inexistindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada. 

A interposição de embargos declaratórios, sem que haja, de fato, a alegada
omissão, arguida,  tão somente, para ensejar a rediscussão da matéria,  procedimento
que  virou  rotina  na  tramitação  dos  recursos,  em  todas  as  instâncias  e  tribunais,
afastando-se  da  real  finalidade  dos  aclaratórios,  de  máxima  importância  para  a
integralização dos julgados, instalando-se uma nova via de rediscussão da matéria já
enfrentada, é de ser entendida, como procrastinatória para os efeitos de aplicação da
multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, além de obrigar o
órgão julgador a se debruçar,  novamente,  sobre o que já foi decido, para rebater a
infundada alegação de omissão, provoca, por força da própria norma reguladora do
recurso, a interrupção dos prazos recursais, retardando, por conseguinte o andar do
processo.

Isso posto, inexistindo omissão a ser sanada, conhecidos os Embargos de
Declaração, rejeito-os e aplico à Embargante multa de 1% sobre o valor da causa.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 2014,
conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des.  João Alves da Silva,  dele também
participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir  o Exmo. Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).  Presente à
sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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