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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REMESSA
OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  COM  PEDIDO  OBRIGACIONAL.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.  INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS.  OMISSÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  JUROS.  ALTERAÇÃO.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  VIABILIZAÇÃO  DE  ADOÇÃO  DA
RUBRICA  COM  ESPECIFICAÇÃO  DE  MARCOS
TEMPORAIS.  EIVAS DO ART.  1.022,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. 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
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quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Nos termos do AgRg no AREsp nº 1.422349/SP, “a
correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  como
consectários  legais  da  condenação  principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados  até  mesmo  de  ofício,  bastando  que  a
matéria  tenha  sido  debatida  na  Corte  de  origem.
Logo, não há falar em reformatio in pejus”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
121/126, opostos pelo Estado da Paraíba contra decisão de fls. 104/118, por meio da
qual, nos  autos  da  presente  Ação  de  Repetição  de  Indébito  com  Pedido
Obrigacional ajuizada  por Antônio  Laureano  Filho,  a  Quarta  Câmara,
unanimemente,  negou  provimento  ao  Apelo  e  proveu  parcialmente  a Remessa
Oficial.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustentou  a
impropriedade da decisão embargada, asseverando, após um breve resumo da lide,
que houve a reforma da sentença no tocante a fixação de juros e correção monetária.
Sustenta, para tanto, que a cláusula proibitiva do reformatio in pejus ofende aos artigos
508, 1.002 e 1.013 do Código de Processo Civil, segundo a qual a Fazenda Pública não
pode sofrer o agravamento de sua condenação, quando do julgamento do reexame
obrigatório. Por fim, prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos modificativos.
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Sem contrarrazões, fl. 130.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Oportuno, esclarecer, inicialmente, que, nos moldes
dos incisos I,  II  e III,  do art.  1.022, do Código de Processo Civil,  os embargos de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

No  caso  em  foco,  percebe-se,  na  verdade,  que  o
Estado da Paraíba não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o
feito.

Digo isso pois, ao observar a tese de insurreição, o
ente Estatal limita-se a defender a impossibilidade de se modificar a fixação de juros
e correção monetária.

A questão  abordada  merece  análise,  a  um,  por  se
cuidarem, tanto a correção monetária quanto os juros, de matéria de ordem pública; a
dois, porquanto a sentença de fls. 69/73, encontrava-se submetida à remessa oficial.

Não fosse isso o bastante, é certo que, nos termos do
AgRg no AREsp nº 1.422349/SP, “a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser  analisados até  mesmo de ofício,  bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus”.

Razão não assiste  ao recorrente,  quando defende a
ocorrência de reformatio in pejus na hipótese.
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Vejamos o que foi  consignado no acórdão atacado,
fls. 114/118:

Por outro lado, a sentença merece reparos apenas no
tocante  aos  juros  de  mora  e  a  correção  monetária,
isso  porque  se tratando  de repetição  de  indébito
tributário,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em
precedente submetido ao rito de recurso repetitivo,
firmou posicionamento de que não se aplica o art. 1º-
F,  da  Lei  nº  9.494/97,  tendo  em  vista  a  natureza
tributária das contribuições.
Nessa senda, a correção monetária deve ser aplicada
a  partir  de  cada  desconto  indevido,  nos  moldes
estabelecidos na Súmula nº 162, do Superior Tribunal
de  Justiça,  de  seguinte  teor:  “Na  repetição  de
indébito  tributário,  a  correção  monetária  incide  a
partir do pagamento indevido”. 
Por  oportuno,  colaciono  o  julgado  desta  Corte  de
Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AÇÃO DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PEDIDO  DE
RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  EDILIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO SOMENTE SOBRE AS VERBAS
HABITUAIS  COM  CARÁTER REMUNERATÓRIO.
REPETIÇÃO  DEVIDA,  RESPEITADA  A
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  1/3  DE  FÉRIAS.
DESCONTO  QUE  NÃO  INCIDIU  A PARTIR  DE
2009.  RUBRICAS  QUE  NÃO  INTEGRAM  O
CONTRACHEQUE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
JUROS  DE  MORA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
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ART.  161,  §  1º,  CTN,  E  SÚMULA  162,  DO  STJ.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA,  DA APELAÇÃO DA PBREV  E  DO
ESTADO. - "Detém legitimidade para figurar no polo
passivo  da  demanda  aquele  que  tem  poderes  e
atribuições  para  possibilitar  o  cumprimento  do
comando  debatido  nos  autos,  no  que  se  refere  a
cessação de desconto previdenciário, principalmente
quando  se  tratar  de  servidor  em  atividade."  Por
outro lado, no que concerne à devolução de valores,
tal competência é somente do ente responsável pelo
sistema de previdência social dos servidores públicos
do Estado, in casu, da PBPREV. - Constatando-se o
desconto  previdenciário  indevido  das  verbas
percebidas a título de terço de férias, imperiosa se faz
a repetição do indébito, porquanto tais valores não
integram o benefício do contribuinte,  afrontando o
princípio da contributividade consagrado no sistema
de previdência pátrio. -  Tendo as g as gratificações
prescritas  nos  artigos  57  e  seguintes  da  Lei
Complementar  Estadual  n.  58/2003  um  caráter
propter laborem e temporário, não há que se falar na
incidência  de  descontos  previdenciários  relativos  a
tais verbas, nos termos dos incisos do artigo 4º,  §1º,
da  Lei  n.  10.887/04.  -  Consoante  entendimento
jurisprudencial do STJ, “Os juros de mora relativos à
restituição  de  indébito  decorrente  de  contribuição
previdenciária têm natureza tributária, pelo que são
devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, 1º,
do  CTN,  não  se  aplicando  o  art.  1º-F  da  Lei  n.
9.494/1997,  acrescentado  pela  MP n.  2.180-35/2001.
Precedente: REsp 1.111.189/SP, Ministro Teori Albino
Zavascki,  DJe  de  26.5.2009,  submetido  ao  rito  dos
recursos  repetitivos”.  -  Com  relação  à  correção
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monetária,  emerge  que  a  mesma  deverá  incidir  a
partir  dos recolhimentos,  aplicando-se o percentual
equivalente  ao  incidente  sobre  débitos  tributários
pagos  com  atraso,  em  atenção  ao  princípio  da
isonomia. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00217355820138152001,  4ª  Câmara Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j.  em
31-05-2016) 
Os juros de mora deverão ser contados a partir do
trânsito em julgado da sentença, na razão de 1% (um
por cento) ao mês, conforme estes julgados:
[…].  Os  juros  de  mora  relativos  à  restituição  de
indébito  decorrente  de  contribuição  previdenciária
têm natureza tributária, pelo que são devidos à razão
de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1º, do CTN, não
se  aplicando  o  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/1997,
acrescentado  pela  MP n.  2.180-35/2001.  Precedente:
REsp  1.111.189/SP,  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,
DJe  de  26.5.2009,  submetido  ao  rito  dos  recursos
repetitivos.  5.  Não  cabe  a  esta  Corte  análise  de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  48.939/SP,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011).
E,
[…]. Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN
e  da  Súmula  188/STJ,  os  juros  moratórios,  na
repetição do indébito tributário, são devidos a partir
do  trânsito  em  julgado  da  sentença"  (REsp
1.086.935/SP,  Rel.  Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
Primeira  Seção,  DJe  24/11/08).  Nesse  sentido:  REsp
895.180/PR,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,
Segunda Turma,  DJe  30/9/10.  3.  Agravo  regimental

Embargos de Declaração nº 0098009-97.2012.815.2001         6



não provido. (AgRg no AREsp 9.758/SP, Rel. Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/08/2012, DJe 20/08/2012).
Diante desse panorama, a decisão de 1º grau merece
reforma  somente no  que  diz  respeito  à  correção
monetária e aos juros de mora, devendo aquela ser
aplicada  a  partir  de  cada  desconto  indevido,  no
índice  utilizado  sobre  débitos  tributários  estaduais
pagos com atraso,  e os juros  arbitrados em 1% (um
por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da
sentença.

Desse  modo,  não  há  que  se  falar  em  omissão  na
decisão colegiada que alterou os consectários legais da condenação.

Então,  a  toda  evidência,  inexistindo  correções  a
serem procedidas no julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção,
não restando, por conseguinte, outro caminho, senão a rejeição dos aclaratórios.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém
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qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165) - negritei.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento, pois, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, a sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos, o que
não restou configurado.

Ademais,  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,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

Nessa  senda,  a  despeito  de  eventual  objetividade
aplicada  à  manifestação,  ou  de  sua  correção  ou  equívoco,  estando  plenamente
compreensível o posicionamento adotado no provimento jurisdicional, não há que se
falar no reforço de fundamentação pretendido, visto que, como sabido, os embargos
de declaração não servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório, nem para reexaminar a matéria decidida.
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Isso  porque,  cumpre  à  parte  que  dissente  dos
fundamentos esposados no acórdão, recorrer à via recursal adequada e não utilizar
os embargos declaratórios com a finalidade de discutir o acerto da decisão.

Não  se  configurando  o  vício  alegado  no  julgado,
tem-se como incabível o manejo de embargos de declaração com essa finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
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 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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