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    S/A
Advogados : Tasso Batalha Barroca – OAB/MG 51.556 e Celise Moreira de Araújo - 

  OAB/PB nº 17.399
Embargado : Antônio João de Sousa
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  SENTENÇA  MANTIDA  NESTA
INSTÂNCIA  REVISORA.  INCONFORMISMO  DA
APELANTE. SUSCITAÇÃO  DE  OMISSÕES  E
CONTRADIÇÕES  NO  JULGAMENTO
COLEGIADO.  INOCORRÊNCIA.  TESES
DEVIDAMENTE  REBATIDAS.  REDISCUSSÃO.
MEIO INIDÔNEO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  Os  embargos  de  declaração  não  servem  para
obrigar  o  juiz  a  reforçar  a  fundamentação  do
decisório,  reexaminar  as  matérias  já  apreciadas,
quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros
suficientes para embasar a sua decisão e resolver as
controvérsias firmadas, como ocorrente no presente
caso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
239/245, opostos pela PREVI – Entidade Fechada de Previdência Privada do Banco
do Brasil S/A contra o acórdão de fls. 225/237, por meio do qual se deu provimento
ao apelo de fls. 304/328, forcejado por Antônio João de Sousa, inadmitindo o Recurso
Adesivo da ora embargante, consoante se extrai do respectivo excerto dispositivo:

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  a  fim  de  reformar  a  sentença,
condenando  a  promovida  a  aplicar  os  índices  de
correção  monetária  adequados,  a  ser  apurado
mediante liquidação de sentença, sobre o valor do
benefício mensal de suplementação de aposentadoria
percebido pelo autor/apelante, bem como a pagar-lhe
as  diferenças  devidas  em  razão  dos  pagamentos
efetuados  a  menor,  diante  da  inclusão  dos
respectivos expurgos inflacionários. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO O RECURSO ADESIVO, dada à
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ausência de sucumbência recíproca.
Em  suas  razões,  a  recorrente  após  defender  a

tempestividade e o cabimento dos vertentes aclaratórios, sustenta que o embargado
não faz jus a reserva de poupança, e, por conseguinte, da restituição das parcelas
almejadas. Aduz que o benefício outrora concedido já considerara o Complemento
Antecipado de Aposentadoria, arts. 311 e 452 do Regulamento do Plano de Benefício
1, sem olvidar para o disposto na Resolução nº 06/2003, não podendo se submeter
aos  índices  do  governo,  haja  vista  se  tratar  de  entidade  fechada.  Declina  que  a
incidência de expurgos sobre a reserva de poupança implicaria em recomposição da
DRM,  sendo  o  julgado  omisso  nesse  tópico.  Por  conseguinte,  seria  necessária  a
realização  de  prova  pericial  autuarial  para  apuração  do  montante  porventura
devido. Requereu,  por conseguinte,  fossem acolhidos os embargos, para sanar os
vícios de omissão e contradição.

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo certo que os embargos de declaração se
prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer
decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição,  omissão,  ou  para  fins  de
correção de erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.
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Na  hipótese  vertente,  sem  grandes  delongas,
percebe-se  que  a  parte  embargante  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira
infundada, pois,  analisando o  decisum  combatido, verifica-se  a pertinente e detida
abordagem acerca da cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre
o  saldo  das  contribuições  pessoais  recolhidas  a  plano  de  previdência  privada,
proposta por associado que já recebe complementação de aposentadoria.

Logo, razão não assiste a PREVI – Entidade Fechada
de  Previdência  Privada  do  Banco  do  Brasil  S/A quando  menciona  omissão  a
necessidade  de  realização  de  “recomposição  de  DRM”,  ou  de  perícia  autuarial,
tampouco contradição no julgado.

Em  primeiro  lugar,  deve-se  registrar  que  os
embargos de declaração não servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação
do decisório,  reexaminar as matérias já apreciadas, ou ainda  explicitar dispositivos
legais, como requer a embargante, quando já tenha encontrado fundamentos outros
suficientes para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

De outra senda, com fundamento na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, esta relatoria entendeu
pela  procedência  do  pedido,  adotando-se  tratamento  isonômico  aos  funcionários
desligados  do  Banco  do  Brasil,  como demonstram os elucidativos  trechos  abaixo
reproduzidos, fls. 231/232:

(…) Acerca da matéria, é válido trazer a lume decisão
do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg
nos EDcl no REsp 1482201/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,  TERCEIRA TURMA,  DJ  16/04/2015,  DP
24/04/2015,  asseverando  que  “o  benefício  de
complementação  de  aposentadoria,  que  sofreu  os
reflexos  dos  expurgos  inflacionários,  deve também
ser  objeto  de  correção  monetária  plena,  de  forma
análoga ao que ocorre no resgate de contribuições,
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porque onde há o mesmo fundamento, deve haver o
mesmo direito".
Outrossim,  menciono arestos proferidos  pela  Corte
Superior de Justiça, no mesmo palmilhar: AgRg no
REsp  1431915/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/08/2014,  DJe
04/09/2014;  AgRg  no  AREsp  n.  508.859/MG,  Rel.
Ministro  SIDNEI  BENETI,  Terceira  Turma,  DJe
26/8/2014; AgRg no AREsp 431.890/PR, Rel. Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
11/02/2014, DJe 13/03/2014.
Com essas considerações, não há como se manter a
decisão do magistrado a quo, de que, cuidando-se de
complementação de aposentadoria, e não de resgate
da  reserva  de  poupança,  é  descabido  o  pleito  de
restituição  de  valores,  referentes  à  reserva  de
poupança  ou  reserva  matemática,  bem  como  da
incidência  de  correção  monetária  decorrente  de
expurgos  inflacionários,  conquanto  fundamentada
em rota de colisão com a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça. 

Para  robustecer  a  pertinência  do  direito  autoral,
colaciono precedente desta Corte de Justiça, proferido em caso similar, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 0066112-51.2012.815.2001, da lavra do Dr. Onaldo Rocha de
Queiroga,  Juiz  convocado,  em  substituição  à  então  Desembargadora  Maria  das
Neves do Egito de A. D. Ferreira, julgado em 19 de abril de 2016: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REFLEXOS  DOS
EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR  DE  APOSENTADORIA.
APLICAÇÃO  DOS  ÍNDICES  ADEQUADOS  DE
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CORREÇÃO  MONETÁRIA.  CABIMENTO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DAS  DIFERENÇAS
DEVIDAS  EM  RAZÃO  DOS  PAGAMENTOS
EFETUADOS A MENOR.  PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO.
-  STJ:  “O  benefício  de  complementação  de
aposentadoria  privada  que  sofreu  os  reflexos  dos
expurgos inflacionários deve também ser objeto de
correção monetária plena, de forma análoga ao que
ocorre no resgate de contribuições, porque onde há o
mesmo  fundamento,  deve  haver  o  mesmo  direito.
Precedentes.” (AgRg nos EDcl no REsp 1482201/PR,
Relator:  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015).
STJ: “A ação de cobrança de diferenças de valores de
complementação  de  aposentadoria  prescreve  em  5
(cinco) anos, contados a partir da data da devolução
a  menor  (Súmula  n.  427/STJ).”  (AgRg  no  AREsp
192.647/SC,  Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Com  efeito,  se  a  parte  dissente  dos  fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado  para
impugná-lo, não se prestando os embargos declaratórios para tal finalidade.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
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Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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