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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das  questões
debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do
decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições
ou  obscuridades.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem  ser
rejeitados.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  pela Pbprev  –  Paraíba
Previdência contra o acórdão de fls. 124/129, que deu provimento parcial à apelação da pbprev,
para manter o desconto previdenciário referente as seguintes verbas: plantão extra, gratificação
de  risco  de  vida,  gratificação  de  atividades  especiais,  adicional  de  representação  e  comissão
proporcional até  29/12/2012 (data da publicação da Lei  Estadual  nº  9.939/2012),  excluindo
apenas o terço de férias, pois essa verba é reconhecidamente indenizatória e não está inserida no
conceito  de  remuneração  do  servidor.  Ademais, deu  provimento  parcial  à  remessa  para
determinar  que  o  valor  da  condenação  seja  monetariamente  corrigido  pelo  INPC,  da  data  do
pagamento indevido, incidindo juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado

O  embargante,  às  fls.  131/135,  afirma  que  a  Lei  nº  10.887/04,  que
regulamentou o conteúdo normativo trazido pela EC. 41/03, prevê o benefício a ser percebido pelo
segurado será calculado de acordo com a média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações,
utilizadas  como base para as  contribuições  do servidor aos regimes de previdência.  Outrossim,
mesmo as parcelas que não integrarão os proventos de aposentadoria do servidor devem sofrer os
descontos previdenciários em respeito ao princípio da solidariedade contributiva, inserido no texto
constitucional pela referida emenda.



É o breve relatório.  VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
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.  Da mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante  destacar,  primeiramente,  que o acórdão recorrido  apreciou de
maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso. Ademais, não se constitui
obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos legais existentes a respeito de
determinada matéria. 

No  caso,  não  vislumbro  qualquer  hipótese  ensejando  o  acolhimento  dos
embargos.

Sabe-se  ser inaplicável o art.4º da Lei Federal nº 10.887/2004 ao presente
caso, visto tratar especificamente dos servidores da União, suas autarquias e fundações. No âmbito
dos demais entes da federação, deve-se respeitar a competência tributária específica para instituir
contribuições previdenciárias sobre os seus servidores.  

No  caso  dos  servidores  públicos  do  Estado  da  Paraíba,  a  contribuição
previdenciária  encontra  seu  fundamento  jurídico  no  plano  de  custeio  do  regime  próprio  de
previdência estabelecido pela Lei Estadual nº 7.517/2003. À luz dessas considerações, as verbas
referentes plantão extra, gratificação de risco de vida, gratificação de atividades especiais, adicional
de  representação  e  comissão  proporcional,  somente  foram beneficiadas  com  a  isenção  após
29/12/2012 (data da publicação da Lei Estadual nº 9.939/2012).

Assim, como os descontos que se busca restituir foram realizados antes da
inovação legislativa (fls. 24/26), impossível provimento jurisdicional nesse sentido.

Verifica-se,  na  verdade,  que  o  recorrente  não  se  conformou  com  a
fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos aclaratórios de
maneira totalmente infundada, pretendendo, unicamente, rediscutir a matéria detalhada no acórdão. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.



Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


