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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROMOVIDO.
OBSCURIDADE  E  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE VER O JULGADO ADEQUADO
AO  ENTENDIMENTO  DO  EMBARGANTE.  MEIO
RECURSAL  INADEQUADO  PARA  O  QUE  SE
PRETENDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  CARÁTER
PREQUESTIONADOR.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1022  DO  CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

 Não ocorrendo no Acórdão a obscuridade e
omissão ventiladas, não se admite a interposição de
Embargos  de  Declaração,  mormente  quando  a
intenção  do  Embargante  restringe-se  a  rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal, o
que é defeso em sede de Embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  OMISSÃO  QUANTO  AOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

-   Diversamente do afirmado pela fundação,  ainda
que a parte não tenha requerido o arbitramento dos
honorários sucumbenciais no Apelo, pode o Relator
fazê-lo ex  officio, por se tratar de matéria de ordem
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pública, que independe de provocação da parte, não
se verificando reformatio in pejus.

Deste modo, reconheço a omissão, e, com fulcro no
art.85,  §2º,  do  CPC,  fixo  os  honorários
sucumbenciais em dez por cento do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR os  Embargos  de  Declaração  da
Fundação Sistel e acolher os Embargos de Declaração da Autora, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.732.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (fls.685/702) interpostos

pela Fundação Sistel de Seguridade Social, com efeito de prequestionamento,

aduzindo que o Acórdão foi  omisso quanto à vedação contida no parágrafo

único, do art.3º, da Lei nº 8.020/1990, bem como, quanto à fonte de custeio,

ausência de perícia atuarial e a forma como se dará a liquidação do julgado.

Alega também obscuridade quanto à ocorrência da prescrição de direito.

Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos

presentes Embargos e, consequentemente, seja reformado o Acórdão, julgando

improcedente o pedido autoral.

Nos Embargos de Declaração interpostos pela Autora, ela aduz

omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões (fls.714/717), a Fundação Sistel argui que o

pedido de condenação em honorários sucumbenciais não restou expresso nas

razões recursais, de forma que não se pode confundir omissão com ausência de

impugnação específica.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

acolhimento da prejudicial a fim de que o acórdão seja reformado, no sentido de

permitir a produção da prova pericial.
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É o relatório.

VOTO

DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Aduz a Embargante que o Acórdão foi obscuro porque afirma

que  os  Embargados  pretendem  a  revisão  do  benefício  em  face  da  sobra

verificada no exercício  de  1999 e  assevera  que  se  trata  de  relação de trato

sucessivo.

Pois bem.

A prescrição da pretensão de cobrança de diferença relativa ao

beneficio previdenciário inicia-se com o recebimento a menor de cada prestação,

por se referir a obrigação de trato sucessivo em que cada prestação é tratada de

forma autônoma.

Logo, não ocorreu obscuridade.

Quanto  a  omissão,  a  Embargante  destaca  os  seguintes

argumentos:

1)  que  o  Acórdão  foi  omisso  quanto  à  vedação  contida  no

parágrafo único, do art.3º, da Lei nº 8.020/1990.

A Lei  nº  8.020/1990 refere-se a revisão de plano,  enquanto

que o caso em tela trata do reajustamento do benefício, hipóteses legalmente

diversas, conforme explicado no Acórdão.

Vejamos:

“(…) possibilidade de revisão do plano pressupõe a existência

de  sobra  por  três  exercícios  consecutivos,  ao  passo  que  o

reajustamento,  expressão  da  Lei  nº  6.435/77,  pressupõe,

apenas, sobra de um único exercício.”
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Portanto, não ocorreu a omissão ventilada.

2) omissão quanto à fonte de custeio.

Este  tema  não  foi  mencionado  no  Apelo  nem  nas

Contrarrazões.

3)  omissão  quanto  a  forma  como  se  dará  a  liquidação  do

julgado.

O  Acórdão  determinou  que  “a  Promovida  deve  efetuar  o

reajuste mensal de complementação do benefício dos Autores, em índice que

resulte  da  proporção  entre  a  sobra  e  a  reserva  matemática  do  benefício

concedido,  apurado no balanço patrimonial  do exercício financeiro de 1999,

considerada a prescrição quinquenal”.

Em relação ao valor exato, este será, posteriormente, apurado

em liquidação nos próprios autos.

Deste modo, inexistiu a omissão ventilada.

4) da ausência de perícia atuarial

A  Embargante  sustenta  que  é  necessário  demonstrar  a

obrigatoriedade  ou  não  de  reajustar  os  benefícios  em  face  do  superávit

ocorrido em 1999, não se limitando a perícia a simples realização de cálculos.

Ora, pretende a Embargante rediscutir questões amplamente

debatidas, desvirtuando a natureza dos Embargos de Declaração. Ora,  não há

obscuridade nem omissão se a interpretação da lei ocorrer de forma diversa da

que a Embargante gostaria.

O acórdão foi cristalino ao afirmar que “restando incontroversa

a ocorrência do superávit no exercício de 1999, as regras dispostas na Lei nº

4



Embargos de Declaração nº 0029234-93.2013.815.2001

6.435/77,  determinando  aproveitamento  do  excesso  pelos  aposentados

associados, devem ser cumpridas”.

Conforme explicado acima, “em relação ao valor exato, este

será, posteriormente, apurado em liquidação nos próprios autos”.

Vê-se que a intenção da Embargante restringe-se a rediscutir

matérias que já foram apreciadas por este Tribunal, o que é defeso em sede de

Embargos.

Logo, se não houve nenhuma das hipóteses previstas no art.

1022 do Código de Processo Civil, não é possível o acolhimento do recurso.

A Embargante também recorreu com fins de prequestionamento

para efeito de possível interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

O prequestionamento é apenas um meio para instar-se o juízo

ou tribunal de origem a decidir a questão constitucional ou federal que se quer

ver apreciada pelo STF ou STJ, no julgamento do RE e do REsp. Os Embargos

fundados  na  omissão  só  serão  admissíveis,  com  caráter  prequestionador,

quanto à matéria a respeito da qual o tribunal tinha o dever de se pronunciar –

quer porque foi arguida, quer porque é de ordem pública – mas não o fez.

A jurisprudência vem aceitando o Recurso para com esse fim,

não entendendo, nesta hipótese, como procrastinatório ou passível de imposição

de  multa.  Assim,  verifica-se  que  não  têm  caráter  protelatório  os  presentes

Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar e, quanto a isso, não

pairam dúvidas, eis que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (Súmula n°

98).

Ante o exposto, rejeito os Embargos face à inexistência de

obscuridade e omissão e passo a análise dos segundos Embargos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA

AUTORA
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Aduz  a  Recorrente omissão  quanto  aos  honorários

sucumbenciais.

De fato, o Acórdão foi omisso neste ponto, na medida em que

deu  provimento  ao  Apelo  e  não  se  manifestou  quanto  aos  honorários

sucumbenciais.

Ora,  diversamente  do  afirmado  pela  fundação,  ainda  que  a

parte não tenha requerido o arbitramento no Apelo, pode o Relator fazê-lo ex

officio,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem  pública,  que  independe  de

provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

Deste modo, reconheço a omissão, e, com fulcro no art.85, §2º,

do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em dez por cento do valor da causa,

considerando o grau de zelo do advogado, a importância da causa e o trabalho

realizado nos cinco anos de tramitação do processo.

Deste  modo,  DESPROVEJO  OS  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA FUNDAÇÃO SISTEL e ACOLHO OS

EMBARGOS DA PROMOVENTE para reconhecer a omissão no que tange

aos honorários sucumbenciais, os quais fixo em dez por cento do valor

da causa.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro

dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo

Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima Desembargadora

Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  o  Excelentíssimo

Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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