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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO 
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU 
A  APELAÇÃO  CÍVEL.  ARGUIÇÃO  DE 
OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO 
DA  MATÉRIA  JULGADA.  IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

-  Não  se  admitem  Embargos  Declaratórios  com 
intuito de ver reapreciada a matéria já decidida, sem, 
contudo, verificar a existência de qualquer omissão, 
obscuridade ou contradição do ‘decisum’, capaz de 
mudar o julgamento.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 
de fl. 448.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios apresentados pela Caixa 

de Previdência do Banco do Brasil - PREVI - desafiando o Acórdão que julgou 

a Apelação Cível por ele interposta (fls. 438/443).

A Embargante alega que o Acórdão padece de obscuridade, 
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na medida em que prevê recolhimento da contra prestação de forma genérica,  

sem,  no  entanto,  impor  ao  Recorrido/Embargado  o  dever  de  recompor  a 

Reserva  Matemática  necessária  para  pagamento  do  benefício  que  lhe  fora 

concedido. 

Alega que é fundamental a necessidade da fonte de custeio e 

da recomposição da reserva matemática, em observância ao que prescreve o 

art. 202, §3º, da Constituição Federal. 

Pleiteia,  ao final,  o  acolhimento dos Embargos Declaratórios 

com efeitos infringentes, modificando-se a decisão embargada (fls. 438/443).

 

É o relatório. 

VOTO

Revendo o Acórdão embargado, infere-se que não prosperam 

os argumentos da Embargante, não havendo qualquer obscuridade no julgado 

recorrido.  

A decisão deixa claro que deverá ser computado no salário-de-

contribuição o valor das horas extras devidas ao Autor, e, em contrapartida, o 

dever  deste de recolher os encargos previdenciários em atraso e que essa 

interpretação não viola o princípio da preexistência de custeio ao benefício. 

Confira-se (fls. 432/433):

“Não  se  pode  olvidar  que  o  valor  das  horas  extras 

laboradas, se pago na época própria, teria constado nos 

36 (trinta e seis) salários de participação  que serviram de 

base  para  o  cálculo  do  benefício  previdenciário 

complementar,  tendo em vista a natureza remuneratória 

dessa verba. 

Acerca da natureza remuneratória das parcelas pagas em 

razão  das  horas  extras  e  a  incidência  da  contribuição 

previdenciária, o STJ já se manifestou: 
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PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. 1.  O 
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de 
que  incide  contribuição  previdenciária  sobre  os 
valores pagos a título de horas extras,  em razão de 
seu  caráter  remuneratório. 2.  Agravo  regimental  não 
provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.354.221;  Proc. 
2012/0242437-1; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 
Benjamin; DJE 20/06/2014)

Desse modo, faz jus o Apelado a revisão do seu benefício 

previdenciário  para  fazer  incluir  nos  salários  de 

participação a verba correspondente as horas extras, que, 

inegavelmente, tem natureza remuneratória. 

Em verdade,  qualquer  outra  interpretação  implicaria  em 

não  reparar  por  inteiro  a   ilegalidade  sofrida  pelo 

empregado  que  não  recebeu  pelas  horas  extras 

laboradas, no tempo em que foram prestadas.    

Naturalmente,  a PREVI não fez parte da transação que 

reconheceu  o  direito  ao  pagamento  das  horas  extras 

porque  não  compôs  nenhum  dos  pólos  da  relação 

trabalhista e a solução de tal questão é matéria própria e 

exclusiva da relação de emprego. 

Todavia,  esta circunstância não é óbice à pretensão do 

Autor,  posto  que  a  Apelante  e  o  Apelado  sofrem  os 

reflexos econômicos do acordo trabalhista, tão somente, 

em  razão  da  natureza  tributária  da  contribuição 

previdenciária,  nascendo para o empregado a obrigação 

de recolher os encargos previdenciários em atraso e, para 

a PREVI, a obrigação de incluir os valores concernentes 

àquela  rubrica  nos trinta  e seis  salários-de-participação, 

que  serviram  de  base  para  o  cálculo  do  benefício 

complementar do Apelado. 

Em  outras  palavras,  a  obrigação  previdenciária  não  se 

originou do termo em si, mas, sim, pelo fato jurídico dele 
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decorrente,  a  saber,  o  aumento  da  base de  cálculo  do 

benefício previdenciário complementar. 

Essa interpretação, ressalte-se, não configura violação ao 

princípio da preexistência de custeio ao benefício. 

Ora,  a  contribuição  previdenciária  não  fora  realizada 

previamente, simplesmente, porque a verba sobre a qual 

incidiu (horas extras) não fora paga no tempo oportuno, 

logo o Apelado não pode ser penalizado por fato que não 

deu causa. 

A solução mais razoável nessa hipótese é reconhecer o 

direito do Recorrido a revisão do benefício previdenciário 

e determinar que seja descontado de seu crédito bruto de 

diferença, o valor por ele devido a título de contribuição 

individual  para  a  Recorrente,  como  bem  anotou  o 

magistrado em sua sentença (fl. 333): 

“Observo  ainda  que  o  autor  terá  descontado  de  seu 
crédito  bruto  de  diferenças,  o  valor  por  ele  requerente 
devido a título de contribuição individual para a requerida 
PREVI,  conforme  apuração  oportuna,  com  observação 
das faixas e percentuais aplicáveis, tudo de acordo com o 
regulamento próprio, reservando-se à entidade ré acesso 
às vias ordinárias para eventual pleito em face do antigo 
empregador do autor”. 

Não se pode perder de vista que obscuridade e contradição 

que dão ensejo aos Embargos Declaratórios são aquelas existentes no próprio 

julgado, e não aquelas  existentes entre o decisum  e o entendimento da parte. 

Não é por outra razão que tal recurso também é denominado pela doutrina de 

Embargos Aclaratórios e tem, via de regra, efeitos integrativos, não servindo 

para a modificação do que restou decidido.  

Em outras palavras, se a Embargante discorda das premissas 

eleitas pelo Acórdão como razões de decidir, certamente não são os Embargos 

Declaratórios a via adequada para a alteração do julgado. 
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É induvidoso, outrossim, que não ocorre obscuridade quando o 

Acórdão deixa de seguir a tese apresentada pela parte. 

Na verdade, percebe-se que a Embargante pretende rediscutir 

a matéria já analisada em sede de Apelação. Definitivamente, os Embargos 

Declaratórios não se prestam a essa finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça é textual ao definir os limites dos 

Embargos de Declaração:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 
535  DO  CPC.  REDISCUSSÃO  DE  QUESTÕES  DE 
MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Revelam-se 
improcedentes  os  embargos  declaratórios  em  que  as 
questões levantadas traduzem inconformismo com o teor 
da decisão embargada,  pretendendo rediscutir  matérias 
já  decididas,  sem demonstrar  omissão,  contradição  ou 
obscuridade  (art.  535  do  CPC).  2.  Embargos  de 
declaração  rejeitados.  (STJ  –  EEDAGA 585.172,  Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T, DJ 01.07.2005, p. 373)

Não é possível, pela via dos Embargos de Declaração, reativar 

discussão de mérito,  uma vez que tal  recurso visa,  tão somente,  integrar a 

decisão,  expurgando  do  julgado  omissões,  obscuridades  ou  contradições, 

acaso existente.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

É o  voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti e  José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
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Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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