
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Embargos de Declaração nº 0000097-50.2016.8.15.0000 - 2ª Vara da Fazenda Pública
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante :  PBPrev – Paraíba Previdência,  representada por seu Procurador  Jovelino
Carolino Delgado Neto.
Procuradores : Daniel Guedes de Araújo (OAB/PB 12.366) e outros.
Embargado : Antonio Bezerra de Andrade
Advogado : Enio Silva Nascimento (OAB/PB 11.946).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL,  OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU  CONTRADIÇÃO  NÃO  VERIFICADAS.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.  ART.  932,  III  DO  NCPC.  NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

Os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer pontos omissos, obscuros ou
contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de matéria decidida.

VISTOS ETC.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  pela  PBPREV  –  Paraíba
Previdência, alegando que o Acórdão embargado teria dado provimento parcial ao apelo e à remessa
necessária para reformar a sentença, determinando que os juros de mora sobre os valores a serem
restituídos devam incidir a partir do trânsito em julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos da súmula 188, do superior tribunal de justiça,  e do art.  161, § 1º, do código tributário
nacional.

Afirma que as verbas em questão são de natureza habitual e não transitória,
assim, possível a incidência de contribuição previdenciária.

É o que importa relatar. 

Decido

Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  específica  de  sanar  erro
material, omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou
impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte da decisão embargada
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição,  vê-se que os presentes embargos de declaração
não podem subsistir  no mundo jurídico,  isto  porque,  compulsando-se  os  autos,  percebe-se  que
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inexiste uma decisão em face da qual se insurgem os aclaratórios, tendo em vista que o apelo de fls.
60/66 ainda se encontra pendente de julgamento. Ademais, o processo estava sobrestado em virtude
de Questão de ordem, suscitada na sessão da Segunda Seção Especializada Cível,  nos autos do
processo nº 0000795-22.2017.815.0000, o qual discutia a questão do adicional de inatividade de
militares. 

Resolvida  a  questão  de  ordem,  os  processos  que  tratam  da  matéria
(adicional de inatividade) passaram a seguir seu trâmite normalmente.

Logo, o que se verifica, na verdade, no presente recurso é que o embargante
lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira  totalmente  infundada,  sendo  indubitável  a  sua
inadmissibilidade.

Por tais razões, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil,
NÃO  CONHEÇO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  ante  sua  manifesta
inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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