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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0001796-27.2011.815.0461.
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ADVOGADO: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/PB nº 20.283-A).
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ADVOGADO: José Ricardo Neto (OAB/PB nº 9.711).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a  decisão  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.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível  n.º  0001796-27.2011.815.0461, em que figuram
como Embargante a PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social, e como
Embargada Antônia Emídio da Silva.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

A PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social opôs Embargos
de Declaração contra o Acórdão, f. 347/350-v, que negou provimento à Apelação
por ela interposta, mantendo a Sentença prolatada Juízo da Vara Única da Comarca
de Solânea, f. 254/262, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Cobrança
e Indenização por Danos Morais em face dela ajuizada por Antônia Emídio da
Silva,  que julgou procedente o pedido,  condenando a Entidade de Previdência à
restituição dos valores descontados indevidamente da suplementação do benefício
previdenciário percebido pela Embargada, em montante a ser apurado na fase de
liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento da quantia
de  R$  6.000,00,  a  título  de  reparação  pelos  danos  morais,  e  dos  honorários
advocatícios  de  sucumbência,  fixados  no  percentual  de  10%  sobre  o  quantum
condenatório, deferindo, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela concedida, para
que sejam cessados os referidos descontos.



Em suas razões recursais, f. 352/359, sustentou que o Acórdão incorreu em
omissão por supostamente não haver se pronunciado acerca da fórmula de cálculo
do benefício complementar previdenciário percebido pela Embargada, que, em seu
dizer,  tem por base o valor  que o mantenedor-beneficiário  recebia quando ainda
estava em atividade, de modo a manter a suplementação em torno do percentual de
90% sobre o salário da ativa.

Afirmou  que  este  Colegiado  também  não  se  manifestou  sobre  a
irretratabilidade unilateral da vontade das partes, defendendo ser válido e eficaz o
contrato  celebrado  entre  ela  e  a  Embargada,  obrigando-as  a  seu  cumprimento
integral, por configurar restrição voluntária à liberdade dos contratantes.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto
defeito indicado e, dando-lhes efeito modificativo, o Acórdão seja reformado e o
pedido julgado improcedente, bem como para que sejam prequestionados os arts. 18,
da Lei Complementar nº 109/2001, e 202, da Constituição Federal, possibilitando a
interposição de recurso à Instância Superior.

Devidamente  intimada,  a  Embargada  não  apresentou  Contrarrazões,
consoante a Certidão de f. 363.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material na Decisão embargada1.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  as  questões
trazidas  no  Apelo,  concluindo  pela  ilegalidade  da  revisão  da  suplementação  de
pensão por  morte  que  percebe,  eis  que o reajuste  foi  perpetrado pela  Fundação
Embargante  sem  prévio  procedimento  administrativo  e  sem  que  lhe  fosse
apresentada  qualquer  discriminação  dos  critérios  e  parâmetros  utilizados  para  a
obtenção  do  novo  cálculo  ou  demonstrada  alguma  incongruência  na  base
anteriormente utilizada, consoante se verifica do seguinte excerto:

Na Exordial,  a  Apelada  sustentou  ser  indevido  o  reajuste  do  benefício  e,
consequentemente, os descontos efetuados a título de restituição, tanto em razão
do considerável desfalque mensalmente perpetrado, atingindo aproximadamente
95%  da  suplementação  de  pensão,  como  pela  suposta  ausência  de  prévio
procedimento administrativo.

Dos  contracheques  apresentados  pela  Recorrida  junto  à  Petição  Inicial,
verifica-se que, no mês de dezembro de 2007, a suplementação de pensão era
paga no valor de R$ 321,02, f. 78, passando, a partir do ano de 2008, a sofrer os

1 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.



mencionados  descontos  pelo  ressarcimento,  de  modo que  somente  foi  paga  a
quantia mensal de R$ 37,78.

A Apelante,  por  sua  vez,  limitou-se  a  apresentar  cópia  das  comunicações
enviadas à Beneficiária, mediante as quais lhe informou da revisão do valor do
benefício,  f.  114  e  f.  117,  desacompanhadas  de  qualquer  discriminação  dos
critérios e parâmetros utilizados para a obtenção do novo cálculo e da quantidade
de parcelas a serem descontadas, não obstante o ônus probatório imposto pelo art.
373, II, do Código de Processo Civil.

Ausente  qualquer  demonstração  de  incongruência  na  base  anteriormente
utilizada para o cálculo da suplementação da pensão, não há como se legitimar a
revisão feita de forma unilateral pela Apelante, tampouco os descontos mensais
referentes ao ressarcimento da quantia que supostamente teria sido paga a maior à
Apelada.

Não  há,  portanto,  qualquer  vício  de  omissão  a  ser  sanado,  sendo
desnecessária a remissão genérica a todo e qualquer dispositivo constitucional ou
legal  que diga respeito,  direta  ou indiretamente,  à  matéria  posta  em discussão,
vislumbrando-se,  ao revés,  nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e
coerentemente decidido, em patente desconformidade com incisos I e II do art.
1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


