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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
VÍCIOS.  INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não 
são cabíveis os embargos de declaração, mesmo que tenham 
finalidade específica de prequestionamento.

-  Constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, integrando 
a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 144.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  declaratórios  opostos  pela  PBPREV  – 
Paraíba Previdência contra o acórdão de fls. 122/131 que, por unanimidade, acolheu a 
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba e, no mérito, concedeu a 
segurança pleiteada pelo ora embargado.



 
Sustentou o embargante, que o desisum embargado incorreu em 

equívoco,  haja  vista  ter  sido  omisso  no  que  concerne  a  análise  a  respeito  da 
inconstitucionalidade do art. 117, da Lei Complementar Estadual nº 85/2008.

Caso  não  seja  acolhida  a  sua  tese  de  inconstitucionalidade, 
alega a necessidade de prequestionar alguns dispositivos de lei.

Por  fim,  requer  o  acolhimento  dos  presentes  embargos 
declaratórios,  para  que  sejam  sanadas  as  omissões  apontadas  e  para  fins  de 
prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se os autos,  penso que o recurso não deve ser 
acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade 
na decisão  atacada,  mas  somente  rediscutir  matéria  que  versa  sobre  o  mérito  da 
demanda, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 
contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal.

À  luz  de  tal  raciocínio,  não  se  detecta  qualquer  omissão, 
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a lide foi dirimida 
com a devida e suficiente fundamentação.

Com  efeito,  a  intenção  de  repisar  o  que  já  fora  discutido 
anteriormente resta clara quando se verifica que o acórdão apreciou toda a matéria 
posta à análise, mormente se se considerar que a matéria ventilada nos embargos 
declaratórios se confunde com parte daquela levantada nas informações do mandado 
de segurança, a qual fora devidamente apreciada e discutida.

A esse respeito, fundamental asseverar que não houve qualquer 
contradição da decisão a quo a respeito da solução dada à casuística, notadamente no 
que  pertine  à  validade  da  Lei  Complementar  estadual  atacada  e  à  necessária 
integralidade dos proventos do impetrante, de modo que não subsiste, pois, qualquer 
vício a ser integrado. Corroborando tal entendimento, faz-se essencial a transcrição 



de excertos do decisum, in verbis:

“A controvérsia  trazida  a  esta  Corte  reside  em  verificar  eventual 
desacerto nos cálculos da aposentadoria de policial civil deste Estado.

Preambularmente,  quanto  a  alegação  da  ilegitimidade  passiva  do 
Estado da Paraíba para figurar na lide, entendo que deve prosperar.

Analisando os autos, verifico que o impetrante já é aposentado, não 
estando  mais  na  ativa,  e  que  a  autoridade  coatora,  no  caso,  foi  o 
Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência, já que está pagando a 
menor o valor da sua aposentadoria.

A  PBPREV,  entidade  competente  para  gerir  os  benefícios 
previdenciários  estaduais,  é  uma  autarquia,  constituída  por  lei 
própria e com personalidade jurídica distinta do Estado.

Sendo  assim,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do 
Estado da Paraíba.

No mérito, esclareço, de início, que o impetrante ingressou no serviço 
público em 08/02/1989 e se aposentou por tempo de contribuição, com 
proventos  integrais,  na  forma  do  disposto  no  art.  117,  da  Lei 
Complementar  n  85/2008,1 conforme  documentos  de  fls.  74/78. 
Acrescente-se  que,  segundo  o  impetrante,  o  valor  dos  proventos 
deveriam ser  iguais  ao  valor  da sua última remuneração.  Todavia, 
teria havido um decréscimo de aproximadamente R$ 2.276,64 (dois 
mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

A questão há de ser examinada à luz dos dispositivos constitucionais 
que integraram a falada reforma previdenciária, instituída através das 
Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, além do disposto na 
Lei Complementar nº 85/2008.

Como se sabe,  no já  distante ano de 2003,  o  constituinte derivado 
implementou significativas mudanças no sistema de previdência dos 
servidores públicos.  Como bem anotam Reinaldo Moreira  Bruno e 
Manolo Del Olmo, a emenda constitucional  “serve de balizamento 
para  o  tratamento  da  aposentadoria  dos  servidores  públicos,  ou 
seja,  os  que  ingressaram  no  serviço  público  após  sua  edição 
submetem-se  às  regras  estabelecidas  por  ela,  e  aqueles  que 
ingressaram anteriormente à sua edição submetem-se à incidência 
das regras anteriores vigentes, ou seja, há um período de transição 
que permanecerá até a inatividade dos que ingressaram no serviço 

1 Art. 117. Os integrantes da carreira da Polícia Civil do Estado da Paraíba aposentar-se-ão voluntariamente com proventos 
integrais, desde que comprovem 30 (trinta) anos de contribuição e, pelo menos, 20 (vinte) anos de atividade policial, se 
homem, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, pelo menos, 15 (quinze) anos de atividade policial, se mulher, com 
fundamento no art. 40, § 4º, inciso II e III, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nª 47/05.



público até 16 de dezembro de 2003”.2

 Dentre as alterações, estabeleceu o legislador que “para o cálculo dos 
proventos  de  aposentadoria,  por  ocasião  da  sua  concessão,  serão 
consideradas  as  remunerações  utilizadas  como  base  para  as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam 
este artigo e o art. 201, na forma da lei” (art. 40, § 3º).

Com  o  advento  da  nova  regra,  os  servidores  que  ingressaram  no 
serviço público após a data da vigência da Emenda Constitucional 
não mais  possuem direito  à  integralidade dos  proventos,  já  que o 
cálculo passou a tomar como referência as remunerações utilizadas 
como base para as contribuições do servidor.

Posteriormente, foi editada uma nova emenda constitucional (EC nº 
45/2007),  que instituiu nova regra  de transição,  agora para aqueles 
servidores  que  haviam  ingressado  no  serviço  público  até  16  de 
dezembro de 1998, data da emenda constitucional nº 20.

Art.  2º  Aplica-se  aos  proventos  de aposentadorias  dos  servidores 
públicos  que  se  aposentarem  na  forma  do  caput  do  art.  6º  da 
Emenda  Constitucional  nº  41,  de  2003,  o  disposto  no  art.  7º  da 
mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art.  40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003,  o servidor da União, dos Estados,  do Distrito Federal e dos 
Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  que  tenha 
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 
aposentar-se  com  proventos  integrais,  desde  que  preencha, 
cumulativamente, as seguintes condições:

I.  trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos  de  carreira  e  cinco  anos  no  cargo  em  que  se  der  a 
aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites 
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 
prevista no inciso I do caput deste artigo.

2 Servidor Público. Doutrina e Jurisprudência. Bruno, Reinaldo Moreira; Omo, Manolo Del. Belo Horizonte. Del Rey, 2006, p. 
290.



A interpretação conjunta de ambas as emendas, conforme julgado do 
Supremo Tribunal Federal, restou assim esclarecida:

“Quanto  à  situação  dos  servidores  que  ingressaram  no  serviço 
público antes da  EC  41/2003,  mas  que se  aposentaram  após sua 
edição,  é  preciso  observar  a  incidência  das regras  de  transição 
estabelecidas  pela  EC  47/2005.  Esta  Emenda  complementou a 
reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência 
da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005).

Nesses  casos,  duas  situações  ensejam  o  direito  à  paridade  e  à 
integralidade de  vencimentos:  [i]  servidores  que  ingressaram,  de 
modo  geral,  antes  da  EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram 
antes da EC 20/1998.

Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que se 
aplica  "aos  proventos  de  aposentadorias  dos  servidores  públicos 
que se aposentarem na forma  do  caput  do  art.  6º  da EC  nº  41,  de 
2003,   o   disposto   no   art.  7  da  mesma  Emenda",  garantiu  a 
integralidade  e  a  paridade  aos  servidores  que  ingressaram  no 
serviço  público  até  a  publicação  da  EC  41/2003,  desde  que 
observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta 
anos de idade,  se homem, e cinquenta e cinco anos de idade,  se 
mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se  homem,  e  trinta 
anos  de  contribuição, se  mulher,  [iii]  vinte  anos  de  efetivo 
exercício  no serviço  público,  e [iv]  dez  anos  de  carreira  e  cinco 
anos  de  efeito exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Ressalte-se,  ainda,  que  os  limites  de  idade  e  de  tempo  de 
contribuição são reduzidos  em  cinco  anos  para  os  professores 
do  ensino  infantil,  fundamental (como na espécie) e médio.

De  outro  lado,  na  segunda  situação,  o  art.  3º,  parágrafo  único, 
da   EC  47/2005   estendeu   aos   servidores   públicos   que 
ingressaram  no  serviço  até  a publicação  da  EC  20/1998  o  direito 
à   paridade   e   à   integralidade,   desde   que  preenchidas, 
cumulativamente,  as seguintes  condições: [i] trinta  e  cinco  anos 
de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, 
[ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze 
anos  de  carreira  e  cinco  anos  no  cargo  em  que  se  der  a 
aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, 
relativamente  aos  limites  do  art.  40,  §  1º,  III,  a,  da  Constituição 
Republicana,   de   um   ano   de  idade   para   cada   ano   de 
contribuição  que  exceder os limites acima descritos”.3

3 STF - RE 590260 / SP – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tribunal Pleno – j. 24/06/2009  -  DJ 23/10/2009.



Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Já decidiu a Corte Suprema, em regime de repercussão geral, que 
"os  servidores  que  ingressaram  no  serviço  público  antes  da  EC 
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem 
direito  à  paridade remuneratória  e  à  integralidade no  cálculo de 
seus  proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de  transição 
especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005" 4

Explicitada a situação de direito, esclareço que o impetrante, perito 
criminal  da  polícia  civil,  ingressou  no  serviço  público  antes  da 
Emenda  Constitucional  nº  20,  precisamente  em  08/02/1989.  Neste 
cenário, bem assim considerando as regras de transição expostas, não 
há que se falar em adoção da regra insculpida no art.  40,  § 3º,  da 
Emenda Constitucional 41/2003, tampouco naquela contida no art. 1º, 
da Lei nº 10.887/045, que regulamentou a matéria.

Por  outro  lado,  o  exame  isolado  dos  arts.  2º  e  3º  da  Emenda 
Constitucional  nº  47/2005  também poderia  levar  a  entender  que  o 
impetrante não faz jus à integralidade, uma vez que não preencheria 
os  requisitos.  Todavia,  não  se  pode  esquecer  que  o  impetrante  é 
policial civil, atividade de risco que encontra amparo nas hipóteses de 
aposentadoria especial, na forma do § 4º, do art. 40, da Constituição 
Federal, cuja redação também foi dada pela EC nº 47/2005.

Neste particular, o § 4º do art. 40 estabeleceu exceções a adoção de 
critérios  diferenciados  para  aposentadoria  no  serviço  público,  de 
forma que algumas categorias de servidores se submetem a requisitos 
mais  benéficos,  em  razão  da  natureza  da  atividade  que 
desempenham. Para melhor esclarecer, transcrevo o dispositivo:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata 
este  artigo,  ressalvados,  nos  termos  definidos  em  leis 
complementares, os casos de servidores:

I. portadores de deficiência; 
II. que exerçam atividades de risco; 
III.  cujas atividades  sejam exercidas  sob condições  especiais  que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

4 STJ - RMS 32545 / RN – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – T2 – j. 15/09/2011 – Dje DJe 21/09/2011.
5 Art. 1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 
da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média 
aritmética  simples das  maiores  remunerações,  utilizadas  como base  para as  contribuições  do servidor  aos regimes  de 
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a 
competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



No  caso  do  impetrante,  ocupante  do  cargo  de  perito  criminal  da 
polícia civil deste Estado, a regulamentação veio através do art. 117, 
da Lei Complementar nº 85/2008, que verbera:

Art.  117. Os integrantes da carreira da Polícia Civil  do Estado da 
Paraíba aposentar-se-ão voluntariamente com proventos integrais, 
desde  que  comprovem  30  (trinta)  anos  de  contribuição  e,  pelo 
menos, 20 (vinte) anos de atividade policial, se homem, e 25 (vinte e 
cinco)  anos  de  contribuição  e,  pelo  menos,  15  (quinze)  anos  de 
atividade policial, se mulher, com fundamento no art. 40, § 4º, inciso 
II  e  III,  da  Constituição  Federal,  com  redação  da  Emenda 
Constitucional nª 47/05.

O  exame  dos  autos  revela  que  o  impetrante,  quando  de  sua 
aposentadoria, já contava com 30 (trinta) anos, três meses e vinte e 
sete dias de contribuição (fl.74). Além disso, computava mais de 20 
(vinte) anos no exercício em cargo de natureza estritamente policial, 
possuindo,  portanto,  direito  à aposentadoria  integral,  no forma do 
dispositivo apontado e do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal.

O TJPB já decidiu neste sentido em diversos julgados, in verbis:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  SERVIDOR  PÚBLICO  - 
POLICIAL  CIVIL  APOSENTADORIA  -  CÁLCULO  DOS 
PROVENTOS - REGRA DO ART. 40, § 3°, DA CF E ART. 1°, DA LEI 
FEDERAL  N°  10.887/04  -  MÉDIA  ARITMÉTICA 
INAPLICABILIDADE  -  INGRESSO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO 
ANTES DA EC N° 20. ART. 2° E 3°, DA EC N° 47 - GARANTIA DE 
PARIDADE E INTEGRALIDADE - APOSENTADORIA ESPECIAL 
ART.  40,  §  4°  -  CONCESSÃO DA ORDEM.  -  A metodologia  de 
cálculo dos proventos de aposentadoria constante no art. 40, § 3°, da 
CF, com a redação dada pela EC n° 41/2003, se aplica apenas aqueles 
servidores que, na data da vigência da referida emenda, ainda não 
haviam  ingressado  no  serviço  público.  Os  servidores  que 
ingressaram no serviço  público antes  da EC 41/2003,  mas  que se 
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade 
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde 
que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° 
da EC 47/2005”6 

“PREVIDENCIÁRIO  E  CONSTITUCIONAL  POLICIAL  CIVIL 
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98 REGRA 
DE  TRANSIÇÃO  DA  EC  47/2005  PROVENTOS  INTEGRAIS 
APOSENTADORIA  ESPECIAL  EXCEÇÃO  CONSTITUCIONAL 
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  E  DE  SERVIÇO  PREENCHIDOS 
PROVENTO  PAGO  A  MENOR  DIREITO  À  INTEGRALIDADE 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. 

6 TJPB – MS 9992012000727-6/001 – Des. Leandro dos Santos – 1ª Seção Especializada Cível - 03/04/2013



SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL  CIVIL.  APOSENTADORIA. 
CÁLCULO DOS PROVENTOS. MÉDIA ARITMÉTICA ART.40, §3° 
DA  CF  E  ART.1°  DA  LEI  FEDERAL  N°  10.887/04. 
INAPLICABILIDADE.  INGRESSO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO 
ANTES DA EC N° 20/98. INTELIGÊNCIA DO ART.2° E 3° DA EC 
N°  47.  GARANTIA  DE  PARIDADE  E  INTEGRALIDADE. 
APOSENTADORIA  ESPECIAL  ART.40,  §4°.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM. A metodologia de cálculo dos proventos de aposentadoria 
constante no art.40, §3°, da CF, com redação dada pela EC n° 41/2003, 
se  aplica  apenas  àqueles  servidores  que,  na  data  da  vigência  da 
referida emenda, ainda não haviam ingressado no serviço público. 
Os  servidores  que  ingressaram  no  serviço  público  antes  da  EC 
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem 
direito  à  paridade remuneratória  e  à  integralidade no  cálculo de 
seus  proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de  transição 
especificadas nos arts.2° e 3° da EC 47/2005” 7

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. APOSENTADORIA 
ESPECIAL.  ART.  40.  §4°.  II.  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
PAGAMENTO  DE  PROVENTOS  A  MENOR.  ATIV  IDAD  DE 
RISCO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 51/85.  RECEPÇÃO 
PELA  ORDEM  CONSTITUCIONAL  ATUAL.  ART.  117,  DA  LEI 
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.°  85/2008.  TRINTA  ANOS  DE 
CONTRIBUIÇÃO  E  VINTE  DE  ATIVIDADE  POLICIAL. 
CONCESSÃO  PELA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA. 
REQUISITOS  PREENCHIDOS.  CONTROVÉRSIA  ACERCA  DO 
QUE E ENTENDE POR PROVENTO INTEGRAL . DEFESA. PELA 
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA,  DA  APLICABILIDADE  DO 
ART. 1°, DA LEI FEDERAL f N.° 10.887/04. MÉDIA ARITMÉTICA 
DAS MAIORES REMUNERAÇÕES,  CORRESPONDENTES A 80 
por  cento  DO  PERÍODO  CONTRIBUTIVO.  INSUBSISTÊNCIA. 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA. PRECEDEE TES DO STJ. 
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  ORDINÁRIA  FEDERAL  AOS 
CASAS  EXPRESSAMENTE  EXCETUADOS  PELA 
CONSTITUIÇÃO.  ABONO D PERMANÊNCIA.  AUSÊNCIA  DO 
SEU FATO GERADOR. SERVIDOR QUE PERMANECE INATIVO. 
DESCABIMENTO.  SEGURANÇA  PARCIALMENTE 
CONCEDIDA. 0 policial civil que faz jus a proventos integrais de 
aposentadoria, nos termos da Lei Complementar Federal n.° 51/85. 
recepcionada  pela  atual  ordem  constitucional,  e  da  Lei 
Complementar Estadual  n.°  85/2008,  editada em consonância com 
aquela  norma  federal  e  cote  o  art.  40,  §4°.  II.  da  CF/88,  não  se 
submete ao teor do art. 1°, da Lei Federal n.°I 10.887/04. que estatui a 
média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações,  utilizadas 

7 TJPB – MS 9992012000734-2/001 – Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides – 2ª Seção Especializada Cível – 06/03/2013.



como  base  para  as  contribuições  do  servidor  aos  regimes  de 
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80 por cento 
oitenta  por  cento  de  todo  o  período  contributivo  desde  a 
competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência. Em casos tais, a expressão proventos 
integrais há/de ser interpretada como a última remuneração havida 
quando  na  ativa.  Precedentes  o  STJ.  II  Faz  jus  ad  abono  de 
permanência de que trata o art. , §19. da Constituição Federal, tão 
somente  o  servidor  que,  embora  reúna  todas  condições  para  a 
aposentadoria voluntária, permanece em exercício, não sendo es = 
caso do Impetrante. 4. Segurança parcialmente concedida.” 8

Assim,  entendo  que  assiste  razão  ao  impetrante,  uma  vez  que  o 
cálculo dos proventos de sua aposentadoria tomou como base o § 3º, 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando, em verdade, deveria 
ter tomado como parâmetro a integralidade da remuneração na ativa 
(vencimento,  adicional  por  tempo  de  serviço,  adicional  de 
representação e risco de vida), na forma do art. 40, 4º, da CF, c/c o art. 
3º,  parágrafo único, da EC nº 47/2005.

Diante  do  exposto,  acolho  a  ilegitimidade  passiva  do  Estado  da 
Paraíba e concedo a segurança, a fim de determinar o pagamento dos 
proventos  do  impetrante  com  base  na  integralidade  da  sua 
remuneração na ativa, assegurando, ainda, os efeitos patrimoniais a 
partir  da  impetração  do  mandamus até  o  efetivo  cumprimento  da 
medida. É como voto.”.

Na verdade, o que tenciona a embargante é a reapreciação do 
julgamento do mandado de segurança,  vez que não lhe agradou o seu resultado 
final, o que, decididamente, não é possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o 
STJ já decidiu que “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a 
eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe 
foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”9

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
a matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada 
pela Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, é salutar aduzir que a motivação contrária ao 
interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados relevantes ao 
recorrente não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

8 TJPB – MS 9992012000636-9/001 – Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – 4ª CC – 13/02/2013.
9 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Neste sentido é a decisão do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO 
DOS  FUNDAMENTOS  DO  JULGADO  -  CONTRADIÇÃO 
OU  ERRO  DE  FATO  -NÃO-OCORRÊNCIA.  1.  Não  ocorre 
ofensa  ao  art.  535,  I  e  II,  do  CPC,  se  o  acórdão  decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da 
lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir 
os fundamentos da decisão embargada”.10

Outrossim, importa destacar entendimento da Corte Superior 
no  sentido de que  “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente  a 
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do 
CPC,  sendo  certo  que  o  magistrado  não  está  obrigado a  rebater,  um a  um,  os 
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão.”11

Por  fim,  no  tocante  ao  prequestionamento  da  matéria,  o  STJ 
“tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de 
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum 
dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”.

À luz de tal entendimento e considerando-se a inexistência de 
vícios  passíveis  de  integração,  rejeito  os  embargos  de  declaração,  mantendo 
incólumes os exatos termos da decisão monocrática ora atacada. 

É como voto.

DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível por unanimidade, rejeitar 
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca, 
Presidente. Relator: Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir o 
Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva).  Participaram  ainda  do  julgamento  os 
Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Aurélio da Cruz, 

10 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.
11 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .



Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo 
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).  Ausente,  justificadamente,  a 
Desembargadora Maria das Graças de Morais Guedes.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo  Dr.  Francisco  de  Paula  Ferreira  Lavor,  Promotor  de  Justiça 
Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 03 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


