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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0022589-52.2013.815.2001.
ORIGEM: Vara de Feitos Especiais da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Josean da Costa Moreira.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4007).
APELADA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
PROCURADOR: José Wilson Germano de Figueiredo (OAB/PB 4.008).

EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.  Hão  de  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  que,  a  pretexto  de  sanar
inexistentes  irregularidades,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria
coerente e suficientemente decidida pelo Decisum embargado.

2. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração com propósito de
prequestionamento, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento
dessa espécie recursal.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  N.º  0022589-
52.2013.815.2001,  em que figuram como Embargante  Josean da Costa Moreira e
como Embargado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

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 Aclaratórios, rejeitando-os.

VOTO.

Josean da Costa Moreira opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão
de f. 141/142v, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-doença Acidentário
em Aposentadoria por Invalidez Acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional
do  Seguro  Social  –  INSS,  negou  provimento  à  Apelação  por  ele  interposta,
mantendo a Sentença que julgou improcedência o pedido, ao fundamento de que o
laudo  pericial  concluiu  pela  possibilidade  de  o  Autor,  ora  Recorrente,  realizar
atividade profissional diversa da habitual após a reabilitação profissional.

Em  suas  Razões,  f.  144/146,  alegou  que  o  Acórdão  foi  omisso  ao  não
considerar  seu quadro  clínico  e  suas  condições  pessoais  e  socioeconômicas,  que
atestam a impossibilidade de permanecer no mercado de trabalho.

Requereu, ao final, o acolhimento dos Embargos com a atribuição de efeitos
modificativos e o prequestionamento da matéria.

Intimado, o Embargado apresentou Contrarrazões, f. 151/152, pugnando pela



manutenção do Decisum, ao argumento de que a intenção da Recorrente é rediscutir
o mérito recursal já decidido.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão embargado enfrentou o caso de forma expressa, clara e coerente,
entendendo que a perícia médica judicial concluiu pela possibilidade de reabilitação
do Recorrente para as atividades compatíveis com a limitação física por ele sofrida
em razão de estar acometido de Hérnia Discal Lombar.

O  Decisum  também consignou que o  próprio Embargante reconheceu que
não estava  frequentando o  centro  de  reabilitação,  acrescentando que,  por  ele  ter
quarenta e três anos, tem idade suficiente para ser reinserido no mercado de trabalho
em função que não exija esforço físico exacerbado.

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

O Autor/Apelante requereu a conversão do auxílio-doença por ele percebido desde
2011 em aposentadoria por invalidez, em razão da hérnia discal lombar que alega ter
adquirido  em decorrência  da  atividade  relativa  à  carga  e  descarga  de  caminhões
exercida habitualmente até ser acometido pela enfermidade.

O art.  59,  da  Lei  nº  8.213/1991,  dispõe  que  o auxílio-doença  será  concedido ao
segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15
(quinze)  dias  consecutivos,  estabelecendo  o  art.  62,  do  referido  Diploma,  que  o
beneficiário  submeter-se-á  a  processo  de  reabilitação  profissional  no  caso  de
insuscetibilidade de recuperação para o seu trabalho, sendo aposentado por invalidez
se for  considerado não recuperável  para qualquer trabalho,  conforme prescreve o
Parágrafo Único do referido dispositivo e o art. 42, daquela mesma Norma.

A perícia médica judicial de f. 81/85 concluiu que o Promovente está definitivamente
incapacitado para exercer seu labor habitual de encarregado, entretanto, ressaltou que
é possível a reabilitação para atividades compatíveis com a limitação física por ele
sofrida.

O Recorrente foi encaminhado à reabilitação profissional desde antes do ajuizamento
da  presente  Demanda,  f.  45,  mas  informou  ao  perito  judicial  que  não  vinha
frequentando o centro de  reabilitação,  f.  84,  devendo também ser  ressaltado que,
atualmente,  ele  conta  com  43  (quarenta  e  três)  anos,  idade  suficiente  para  ser
reinserido  no  mercado  de  trabalho  em  função  que  não  exija  esforço  físico
exacerbado.

Considerando que a prova técnica apontou a incapacidade do Autor apenas para o seu
trabalho habitual, havendo a possibilidade de prática de outras atividades, deve ser
mantido o auxílio-doença  por ele recebido sem a  conversão em aposentadoria por
invalidez,  porquanto ela está condicionada  tão  somente  à insuscetibilidade de
reabilitação, consoante entendimento firmado pelos Tribunais de Justiça pátrios.

Pretende  o  Recorrente,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressa  e
suficientemente  decidido  no  Acórdão,  providência  vedada  nesta  estreita  via
recursal1.
1 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos



No que diz respeito ao prequestionamento, embora seja cabível a oposição de
embargos de declaração com tal propósito, é necessária a configuração de alguma
das hipóteses de cabimento dessa espécie recursal2, o que não ocorreu na hipótese
vertente.

Posto isso, considerando que os Embargos de Declaração foram opostos
com o intuito de rediscutir a 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 26 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. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

de declaração  apenas são  cabíveis  quando constar  no  julgamento  obscuridade  ou  contradição  ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial,
também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está
o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente
internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se
constata na espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda
Turma,  DJe 13/6/2011).  3.  Embargos manejados com nítido caráter  infringente,  onde se objetiva
rediscutir a causa já devidamente decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg
no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012,
DJe 29/06/2012).

2 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E
LIMITAÇÃO  DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  ENTENDIMENTO  DE  ACORDO  COM
RECURSO  REPETITIVO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  543-C,  §  7º,  I,  DO  CPC.  RECURSO
INCABÍVEL.  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  1.  Estando  o
acórdão recorrido absolutamente alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  e  não
padecendo  de  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  não  se  verifica,  na  oposição  de  embargos
declaratórios,  o  propósito  manifesto  de  prequestionar  questão  federal,  circunstância  que  afasta  a
incidência da Súmula 98/STJ. Precedentes. […] (STJ, AgRg no AREsp 590.582/MS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014).


