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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO  CÍVEL  E
REEXAME  NECESSÁRIO.  POLICIAL  MILITAR.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. PLEITO  DE
SUSPENSÃO.  ANÁLISE  SOB  A  LUZ  DA  LEGISLAÇÃO
ESTADUAL 7.517/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
9.939/2012.  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO. RESPEITO  AO
PRINCÍPIO  DA  IRRETROATIVIDADE  DAS  LEIS
PROCESSUAIS.  AUSÊNCIA  DE  NORMATIVO  LOCAL
DISCIPLINANDO  A  MATÉRIA  NO  PERÍODO
RECLAMADO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO
REGULAMENTO  FEDERAL  Nº  10.887/2004.  PLANTÃO
EXTRA. VANTAGENS PREVISTAS NAS EXCLUSÕES DO
ARTIGO  4º,  §1º,  DA  SUPRACITADA  NORMA.
INVIABILIDADE  DA  EXAÇÃO  FISCAL.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  VOLUNTÁRIO  E  DA
REMESSA  OFICIAL.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade, contradição e erro material porventura apontada.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO



Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Paraíba (fls. 141/142),
em face da decisão colegiada de fls. 135/138v., que desproveu apelo por ele interposto, nos autos da
Ação  Cominatória  de  Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  Cobrança  de  Indébito  c/c  Pedido  de
Antecipação Parcial de Tutela” movida por Ricardo Ferreira de Paiva.
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No decisum ora combatido, esta Colenda Câmara confirmou a sentença que declarou
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o Plantão Extra PM-MP 155/10.

Insatisfeito, o embargante  alega, unicamente, a ausência de manifestação acerca do
art. 4º da Lei 10.887/2007, objeto de futuro recurso especial.

É o breve relatório.

VOTO

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material. In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, sem mais tardança, tenho que o recurso não merece prosperar.

A despeito do que alega a parte recorrente, esta Colenda Câmara manifestou-se, de
forma expressa, em vários trechos do combatido acórdão, acerca do  art. 4º da Lei 10.887/2007.
Passo a transcrever:

“O pedido de suspensão de contribuição previdenciária deve ser
apreciado  com  base  na  Lei  9.939/2012.  Já  o  de  restituição,
considerando o período reclamado (abril  de  2008 até  a efetiva
suspensão),  será  analisando  sob  à  ótica  da  Norma  Federal  nº
10.887/2004,  por  analogia,  uma vez que a legislação específica
tratando da matéria em disceptação ainda não estava em vigor
(Lei 9.939/2012).
(…)
Dito isto, considerando a inexistência de Lei Estadual específica
até  novembro  de  2012,  disciplinando  as  contribuições
previdenciárias dos servidores estaduais, só nos resta consultar o
art.  4º,  da  Lei  10.887/2004,  que  dispõe  sobre  o  cálculo  dos
proventos dos funcionários de qualquer dos Poderes da República.
(...)
Segundo  a  previsão  constante  no  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº
10.887/2004,  a  totalidade  da  remuneração  do  servidor  público
servirá  de  base  de  contribuição  para  o  regime  de  previdência.
Contudo,  no  seu  §1º,  verifica-se  um  rol  taxativo  indicando  as

Desembargador José Ricardo Porto
 3



ED nº 0000429-70.2012.815.0351

parcelas que não poderão sofrer a exação tributária. Assim, se a
benesse objeto do recurso se encontra nas exceções constantes na
legislação acima, não deve haver a incidência fiscal.”

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  e/ou  contraditórios  a  serem corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Por  fim,  registro  que,  segundo  Daniel  Amorim  Assunpção  Neves,  “deve  ser
efusivamente comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  Superior  considere
existente  erro,  omissão,  contradição ou obscuridade.  Como se pode notar  da  mera leitura do
dispositivo legal, está superado o entendimento consagrado na Súmula 211/STJ1.” (NEVES,  Daniel
Amorim Assunpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8ª Ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2016.
Pgs. 1.614)

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Leandro dos Santos. Participaram do julgamento,
além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmº. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de agosto de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J14

1 Inadmissível  recurso especial  quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo. (Súmula 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)
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