
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES . OS WALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0125866-21.2012.815.2001
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Jovelino Carolino Delgado Neto.

: Milena Medeiros de Alencar (OAB/PB 15.676).
01 Embargado : Estado da Paraíba.
Procurador : Roberto Mizuki.
02 Embargado : Manoel Gonçalves Bezerra.
Advogado : Orlando Gonçalves Lima (OAB/PB 1.303).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  VÍCIO.  INOCORRÊNCIA.  FINA-
LIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.  IM-
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECI-
SUM. REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
os recursos interpostos, apreciando as questões susci-
tadas  no  caderno  processual  de  forma  devidamente
fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

- Uma vez verificado que os recorrentes se resumem a
discutir matéria já abordada e devidamente analisada
pelo acórdão impugnado, revela-se inadmissível,  na
via  do  recurso  de  integração,  a  modificação  do
decisum.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  129/132) opostos
pela  PBPREV – Paraíba Previdência, desafiando os termos do acórdão de
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fls. 115/127, o qual negou provimento às Apelações interposta pelo Estado da
Paraíba e  pela  ora  embargante,  nos  autos  da  “Ação  de  Repetição  de
Indébito  com  pedido  obrigacional”,  ajuizada  por  Manoel  Gonçalves
Bezerra.

Em  sede  de  razões  recursais,  afirma  que  (...)  embora,
tecnicamente, o colegiado tenha bem fundamentado seu decisum, não houve
manifestação sobre o pedido da entidade impetrada acerca da interpretação e
aplicação, ao presente caso, das regras contidas na Lei Estadual n° 8.923/09,
para fins de prequestionamento da matéria”;

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  com  o
“objetivo único de obter novo pronunciamento judicial colegiado em relação
aos dispositivos ligados ao exame da legalidade estrita”.

Contrarrazões apresentadas (141/144).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
necessidade  de  melhor  análise  da  matéria,  em  verdade,  apenas  apresenta
inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido, tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo
Tribunal  decidido,  à  unanimidade,  pelo  provimento  parcial  do  reexame
necessário  e  desprovimento  dos recursos  apelatórios,  mantendo em parte  a
sentença.

Neste ínterim, percebe-se nitidamente um inconformismo com
o  resultado  do  julgamento,  inexistindo  vício  embargável  a  ensejar  o
acolhimento de recurso aclaratório. Consoante se observa da própria peça de
embargo,  a  autarquia  previdenciária  reconhece  a  devida  fundamentação do
julgado, indicando que houve apenas julgamento contrário às normas jurídicas
existentes,  e  pleiteando  expressamente  um “novo pronunciamento  judicial
colegiado” (fls. 132).

Assim, basta fazer uma simples leitura do Acórdão impugnado
para  se  constatar  que  houve  a  adequada,  didática  e  completa  prestação
jurisdicional em relação ao inconformismo do embargante, tendo o acórdão
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apreciado as questões suscitadas no caderno processual de forma devidamente
fundamentada.

Destarte,  destaque-se  que,  não  obstante  alegue  o
recorrente/omissão  do  julgado  no  tocante  ao  disposto  na  Lei  Estadual  nº
8.923/09, verifica-se  claramente que o acórdão embargado solucionou a lide
de forma devidamente fundamentada, com a análise das questões postas pelas
partes  e  em  estrita  consonância  aos  elementos  constantes  nos  autos  e  a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa
ser sanada por meio de embargos de declaração.

Vejamos, pois, enxerto da decisão:

“Como  visto,  através  do  ajuizamento  da  presente
demanda,  o  autor  busca  o  pagamento  de  valores
retroativos  referentes  à  diferença  do  valor  de  seu
benefício  de  aposentadoria,  cujo  direito  fora
reconhecido por meio de mandado de segurança.

Pois  bem.  Em  que  pesem  todas  as  alegações  dos
demandados,  melhor  sorte  não  lhes  assiste.  Como
dito,  o  mandado  de  segurança  de  nº  999.2012.
000035-4/001  reconheceu  o  direito  do  autor  à
revisão de seu benefício previdenciário, não havendo
mais que se questionar tal fato. 

Por outro lado, fez-se necessária a propositura da
presente  ação  de  cobrança  para  a  obtenção  dos
valores devidos em relação ao período anterior ao
ajuizamento  do  writ,  vez  que  o  mandado  de
segurança  não  produz  efeitos  pretéritos.  É  o  que
orientam os  Enunciados  269  e  271  da  Súmula  do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula  nº  269:  O mandado de  segurança não  é
substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula  nº  271:  Concessão  de  mandado  de
segurança  não  produz  efeitos  patrimoniais,  em
relação  a  período  pretérito,  os  quais  devem  ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria.”

Nesse  mesmo  sentido,  é  o  entendimento  deste
Egrégio Tribunal de Justiça: 
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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  DEFENSORA  PÚBLICA.
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  JUDICIÁRIA.
PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO BIENAL. HIPÓTESE
DO  ART.  206,  §  2°,  DO  CÓDIGO  CIVIL.
REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  DECRETO  N4
20.910/1932.  MÉRITO.  EXTENSÃO  DA
GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.
DIREITO  GARANTIDO  POR  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  VALORES  PRETÉRITOS.
CABIMENTO  DA  DEMANDA.  DECISÃO
REFORMADA  APENAS  NO  TOCANTE  AO
PERÍODO  ARBITRADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Sendo a
PBPrev - Paraíba Previdência uma autarquia, criada
e  instituída  pela  Lei  n°  7.517/2003,  do Estado da
Paraíba,  possuindo,  portanto,  status  de  Fazenda
Pública, a ela se aplica o Decreto n° 20.910/1932, o
qual  trata  do  prazo  prescricional  de  05  anos.  -
Considerando  que  o  mandado  de  segurança  não
produz efeitos patrimoniais pretéritos, a propositura
da ação de cobrança faz-se necessária para que se
possa  oportunizar  o  direito  ao  recebimento  de
valores anteriores ao writ, o qual concedeu o direito
a percepção de vantagem pecuniária, desde a data
da sua concessão.

TJPB - Acórdão do processo nº 20020090275161001
-  Órgão  (4ª  CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DR.
ONALDO  ROCHA  DE  QUEIROGA  -  j.  em
06/12/2012

EMENTA  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  ESPECIAL.
IMPLANTAÇÃO PARA TODOS OS DEFENSORES
PÚBLICOS DA ATIVA. NATUREZA PROPTER REM
LABOREM . NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFÍCIO
DE  CARÁTER  GERAL.  EXTENSÃO.  INATIVO.
GARANTIA.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIÁ
SALARIAL.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  10-F  DA
LEI.  9.494/1997.  INCIDÊNCIA  DE  JUROS
APLICADOS  À  CADERNETA  DE  POUPANÇA
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. - Aos
servidores inativos em situação similar aos da ativa,
reconhece-se  o  direito  à  percepção  de  benefícios
concedidos  genericamente,  sob  pena  de  malferir  o
preceito constitucional do art. 40, parágrafo 40, da
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CF/88. Precedentes do STJ e STF.

TJPB - Acórdão do processo nº 20020090176708001
-  Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.
MARCOS CAVALCANTI  DE ALBUQUERQUE -  j.
em 28/03/2011

Assim,  a  presente  análise  se  restringe  apenas  a
verificar qual o período correto para o pagamento
dos valores retroativos.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar,  conforme
devidamente  esclarecido  no  enfrentamento  da
preliminar, que o prazo prescricional é de cinco anos
anteriores à impetração do mandado de segurança,
conforme decidido pelo juízo a quo.

Logo,  considerando  que  o  autor  está  aposentado
desde janeiro de 2007, e que, desde tal  data até a
concessão da segurança do mandamus o pagamento
do benefício previdenciário estava sendo efetuado a
menor, deve ser mantida a sentença que reconheceu
o  direito  autoral  à  percepção  das  diferenças
previdenciárias – as quais serão apuradas em sede
de liquidação de sentença - considerando o prazo de
cinco anos anteriores à impetração do mandado de
segurança”.

No  mais,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou
ser incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida
de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado, como é o
caso dos autos. Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO
DEMATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis  somente  para  sanar  omissão,  obscuridade
ou  contradição  contida  no  julgado.  Caso  não  se
configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados,  sob  pena  de  se  rediscutir  questão  de
mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos
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índices deflacionários – foi dirimida de forma clara,
expressa e em acórdão devidamente fundamentado.
3.  São  impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por
objetivo  a  discussão  de  matéria  de  fundo
constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. (...) 5.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO
MEIRA,  Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/04/2013).

Nesse diapasão, vislumbro que não há omissão, obscuridade ou
contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:  

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - Constatado que a insurgência
da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
REJEIÇÃO. 
Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistin-
do quaisquer das hipóteses justificadoras do expedi-
ente, impõe-se a sua rejeição. Nem mesmo para fins
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de prequestionamento se pode desejar repisar os ar-
gumentos, os quais restaram repelidos pela funda-
mentação desenvolvida na decisão. Não é encargo
do julgador manifestar-se sobre todos os fundamen-
tos legais indicados pelas partes, nem mesmo para
fins de prequestionamento, bastando ser motivada a
prestação jurisdicional, com a indicação das bases
legais que dão suporte a sua decisão. Se a parte dis-
sente dos fundamentos narrados no decisum comba-
tido, deve ela valer-se do recurso adequado para im-
pugná-lo, não se prestando os embargos declarató-
rios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003; Quarta Câmara Especializa-
da Cível;  Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15)- (grifo nosso). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo vício a ser sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há outro caminho a
trilhar a não ser manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Isto  posto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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