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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA
DECISÃO  MONOCRÁTICA – APRECIAÇÃO  DA
MATÉRIA DE FORMA SUFICIENTE À SOLUÇÃO DO
LITÍGIO  – AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO
ART.  1.022  DO  CPC/2015  – REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS. 

-  Em consonância com o estatuído no artigo 1.022 do
CPC/2015, os  Embargos de  Declaração somente são
cabíveis quando a decisão for eivada de obscuridade,
contradição,  erro  material  ou  omissão,  geral  ou
presumida.

-  Ainda que para  fins  de  prequestionamento,  devem
estar  presentes  um  dos  requisitos  ensejadores  do
acolhimento dos Embargos de Declaração.

Vistos, etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela PBPrev

– Paraíba Previdência, em face da Decisão Monocrática (fls. 55/57-V) que deu

provimento  parcial  à  Remessa Necessária apenas para  regular  o  índice de

aplicação  dos  consectários  legais  da  condenação,  mantendo-se  os  demais

termos da sentença que determinou o descongelamento do adicional por tempo
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de serviço (anuênio) até a data de 26 janeiro de 2012,  e condenou a parte

promovida ao pagamento das diferenças resultantes do pagamento a menor,

referente ao período não prescrito.

Nas razões dos presentes Embargos, alega a Embargante que

não  houve  manifestação  acerca  da  interpretação  e  aplicação  das  regras

contidas  na  Lei  Estadual  nº  8.932/09,  para  fins  de  prequestionamento  da

matéria.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 74.

É o relatório.

Decido.

Destaco  que os  Embargos  de  Declaração  somente  são

cabíveis  quando  a decisão for  eivada de  obscuridade,  contradição,  erro

material ou omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

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.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento

de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de

competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §

1o.

Nesse tirocínio, cada recurso previsto em nosso ordenamento

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração

prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,

aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do

julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram

dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a

prestação jurisdicional.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Conforme  se  pode  observar  do  entendimento  esposado  no

decisum embargado, adotou-se o posicionamento já sumulado nesta Corte de

Justiça, no sentido de que “reveste-se de legalidade o pagamento do adicional

por tempo de serviço em seu valor nominal aos servidores militares do Estado

da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº. 185, de 25.01.2012,

convertida na Lei ordinária nº. 9.703, de 14.05.2012”.

Como se vê, não se vislumbra na decisão guerreada quaisquer

das hipóteses que permita agasalhar o inconformismo da Embargante, já que,

se o resultado do julgamento pelo órgão colegiado apresenta-se diverso do

posicionamento pretendido, essa circunstância não implica em existência de

vício na prestação jurisdicional.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

"embora admita-se tenham os embargos de declaração a

finalidade  de  prequestionamento,  essa  quadra  somente

pode  ocorrer  quando  advier  da  indicação  e  resolução

prévias  das hipóteses elencadas no art.  535 do CPC,  ou

seja,  o  prequestionamento  da  matéria  deve  decorrer

necessariamente do saneamento de omissão, obscuridade

ou  contradição,  não  sendo  possível,  portanto,  que  os

embargos almejem exclusivamente aquele fim" (STJ, EDcl

no  AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1.321.014/RJ,  Rel.  Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe

de 18/02/2014).” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254.068/RJ,

Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA

TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014).

Sobre a questão em descortino, eis a posição desta Corte de

Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.

INADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  -
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Constatado  que  a  insurgência  do  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.  -  O  STJ  ¿tem

entendimento  pacífico  de  que  os  embargos  declaratórios,

mesmo para  fins  de  prequestionamento,  só  serão

admissíveis  se  a  decisão  embargada  ostentar  algum dos

vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade

ou contradição).1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA.

POLICIAL  MILITAR.  ANUÊNIO.  IMPLANTAÇÃO  DE

RETROATIVO.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.

PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  DO  ESTADO  DA

PARAÍBA E DA REMESSA NECESSÁRIA.  NEGATIVA DE

SEGUIMENTO  DO  APELO  DA  PBPREV.  FINALIDADE

EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO

ART.  1.024,  §2º,  DO  CPC/2015.  REJEIÇÃO.  1.  O

magistrado  não  está  obrigado  a  responder  todas  as

alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas

apresentados, tampouco a rebater, um a um, todos os seus

argumentos, bastando que, das razões do voto conste, clara

e coerentemente, os motivos que levaram a decisão, que já

restou  esclarecida.  2.  Não  havendo  qualquer  vício  no

julgado, impossível o acolhimentos dos presentes embargos

(EDcl no MS 11.484/DF, STJ). 3. "A fundamentação adotada

no  acórdão  é  suficiente  para  respaldar  a  conclusão

alcançada,  pelo  quê  ausente  pressuposto  a  ensejar  a

oposição  de  embargos  de  declaração".  (STJ;  EDcl-AgRg-

AREsp 770.413; Proc. 2015/0218112-1; BA; Primeira Turma;

Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 02/12/2015).  (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00027645420158152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.

JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 30-03-2016)

1(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005859120098150471, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES JOAO 
ALVES DA SILVA , j. em 07-04-2015).
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Com efeito, mesmo para efeito de prequestionamento, devem

estar presentes um dos requisitos ensejadores do acolhimento dos Embargos

de Declaração.

Nesse contexto, demonstrado claramente o inconformismo com

o  conteúdo  decisório,  ressalto  que  tal  posicionamento  somente  pode  ser

combatido na via  recursal  apropriada, de modo a possibilitar  a reversão do

julgamento que foi desfavorável à parte, eis que inexistente, na espécie, vício a

ser sanado.

Assim sendo, REJEITO os presentes Embargos.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 02 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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