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EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO. FRAGILIDADE.
DECISÃO  ATACADA. FUNDAMENTO  COMPLETO  E
EXAURIENTE PARA SOLUCIONAR A LIDE. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  constituem  recurso  de  rígidos
contornos  processuais,  consoante  disciplinamento  imerso  no
artigo 1.022 do NCPC, exigindo-se, para seu acolhimento, que
estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
favoráveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos Declaratórios (fls.  200/204)  opostos  pelo
Estado da Paraíba contra acórdão (fls. 192/197) que, no mérito, deu  “provimento
parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Paraíba, para reformar a
sentença no sentido de determinar  que a restituição da contribuição previdência
em relação ao terço de férias seja adstrita até o exercício de 2009 e que os juros
de mora da aludida devolução, por corresponder a restituição de tributo recolhido
inapropriadamente, deverão incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos da
Súmula 188, do STJ, como base no artigo 161, § 1º, do CTN”. 

 
Apoiado no art. 1.022 do NCPC, sustenta o embargante a viabilidade

de conhecimento dos Embargos, porquanto a decisão padece de omissão. 
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Alega que  inexiste pronunciamento ao art. 111, inciso II e art. 176,
ambos do CTN. Esclarece que somente por lei pode haver a outorga da isenção,
bem  como  não  se  pode  ampliar  o  conceito  de  isenção,  “albergando  casos
diversos que isentam a incidência tributária,” porquanto, no caso, a contribuição
previdenciária foi isenta sem base legal.

Ao  final,  pede  o  acolhimento  dos  embargos  a  fim  de  serem
sanadas as omissões.

Intimado para contrarrazões recursais,  a  parte  adversa quedou
inerte, fls. 209.

VOTO
 
Apreciando  a  matéria  apontada  em  sede  de  Embargos  de

Declaração,  não  verifico  razão  para  seu  acolhimento,  exatamente  por  não
vislumbrar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Esclarece  o  recorrente  a  não  manifestação  a  respeito  da
aplicação  do  art.  111,  inc.  II  e  art.  176  do  CTN,  dispondo  que  a  isenção
tributária decorre de lei, não sendo devida a ampliação da ideia de isenção, no
caso de contribuição previdenciária.

Com efeito, o acórdão se pronunciou a respeito da isenção da
contribuição  previdência  em  relação  as  verbas  não  incorporáveis  aos
proventos,  porquanto  embasou  ser  indevido  desconto,  à  luz  do  conteúdo
disposto na Lei Estadual 7.517/2003,  norma  que previu  ao mesmo tempo  as
hipóteses de incidência e de não incidência da contribuição previdenciária em
torno de benefícios do servidor.

Na  citada  lei,  diversamente  da  afirmação  do  embargante, há
expressa exclusão da contribuição em relação ao adicional de férias, de modo
que  fragiliza  a  assertiva  do  embargante  de  possibilidade  da  cobrança  em
relação ao citado adicional, ou de ausência de lei prevendo a questão.

Como dito por ele, se “a isenção tributária decorre de lei” e há lei
estadual preceituando a não incidência,  não há que se falar em equívoco ou
omissão  no  julgado  a  respeito  do  tema.  De  forma  expressa  apontou  a  lei
estadual de modo que a questão foi abordada.

Aliás,  sequer  seria  necessário  que  o  acórdão  citasse
expressamente o Código  Tributário  Nacional, uma vez que o julgador não se
obriga  a  declinar todos  os  preceptivos  legais  lastreadores  da  decisão.  É
necessário  que  o  tenha  sendo  sido  o  tema  tratado,  que  a  decisão  seja
fundamentada,  conforme estatuído no art.  489 do NCPC,  o  qual,  inclusive,
veda a simples “indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” (§ 1º, inciso I).
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Desta  forma,  não  se  evidenciando  a  omissão  apontada,  os
embargos desmerecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima Moraes Be-
zerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos. Pre-
sente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de mar-
ço de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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