
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002767-94.2010.815.0251  — 4ª Vara de Patos
Relator           : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Estado da Paraíba
Procurador : Igor Rosalmeida Dantas
Embargado    : Francisco Joselias Filgueiras Resende
Advogado : Clodoaldo Pereira Vicente de Souza

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  —  INEXISTÊNCIA  —  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO ACÓRDÃO 
HOSTILIZADO  —  IMPOSSIBILIDADE  —  AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC — 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. Incorrendo 
tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

—  A pretensão de simples reexame da matéria não enseja Embargos  
de Declaração.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
relatados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Estado da Paraíba, 
contra Acórdão de fls. 239/246, que negou provimento ao agravo interno por este interposto.

Irresignado, o Estado-embargante, afirma que o Acórdão combatido é 
omisso,  pois  as  normas  jurídicas  instituidoras  da  contribuição  em  apreço  previram 
expressamente que referida exação deveria incidir sobre o total da remuneração percebida, 
acrescida  das  vantagens  pecuniárias  permanentes  e  outros  adicionais.  Aduz  ainda,  que  a 
decisão  embargada  não  se  pronunciou  sobre  normas  insertas  no  Código  de  Tributário 
Nacional. Em razão do exposto, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios.
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                                      É o relatório.  

VOTO.

A insurgência do Estado-embargante não merece acolhimento.

É  sabido  que  os  Embargos  Declaratórios  assumem  a  função 
teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando  eventuais 
obscuridades ou contradições.  Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e taxativamente 
elencadas no art. 535 do CPC.

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela em que 
incorreu o Juízo ou Tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a 
parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha 
de decidi-la ex officio. 

No  entanto,  em  se  tratando  de  omissões  de  apreciação  dos 
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que 
não está  o  órgão jurisdicional  condicionado à  crítica  analítica  acerca de cada um deles à 
exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida 
duração do processo. 

O próprio STJ já esclareceu que é  “entendimento assente de nossa 
jurisprudência que o órgão judicial,  para expressar a sua convicção,  não precisa aduzir  
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser  
sucinta,  pronunciando-se  acerca  do  motivo  que,  por  si  só,  achou  suficiente  para  a  
composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No  caso  em  exame, todos  os  pontos  tidos  como  omissos  para  a 
análise  do  pedido  de  mérito  do  presente  recurso  foram  bem  fundamentados  na  decisão 
embargada. Especificamente em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o 
adicional de férias, foi dito: 

“É  sabido  que  o  princípio  da  solidariedade  informa  o  regime 
previdenciário dos servidores públicos, contudo, tal assertiva não afasta a  
presença de outro princípio, também afeto a este sistema, qual seja o da 
retribuição proporcional entre as verbas descontadas e o montante a ser  
usufruído pelo inativo posteriormente.

A justificativa reside no fato de que, como outrora consignado, existe certo 
encadeamento proporcional entre os descontos e os benefícios, do que se  
infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não  
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

O caso em comento, portanto, é de fácil deslinde pois a contribuição não  
poderá incidir sobre o  terço constitucional  de  férias,  por  não estar  ele  
inserido no conceito de remuneração do servidor, sendo verba de natureza 
indenizatória. 

Corroborando  as  argumentações  acima,  acosto  arrestos  do  Pretório  
Excelso sobre o tema:
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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  - 
INCIDÊNCIA -  ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3)  SOBRE FÉRIAS 
(CF,  ART.  7º,  XVII)  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DIRETRIZ 
JURISPRUDENCIAL  FIRMADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  -  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  -  O  Supremo 
Tribunal  Federal,  em  sucessivos  julgamentos,  firmou entendimento  no 
sentido da não incidência de contribuição social sobre o adicional de um 
terço  (1/3),  a  que  se  refere  o  art.  7º,  XVII,  da  Constituição  Federal.  
Precedentes.  (RE  587941  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO DE MELLO,  
Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,  DJe-222 DIVULG 20-11-2008 
PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-20 PP-04027).

TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  A  PARCELA  DO 
ADICIONAL  DE  FÉRIAS.IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
IMPROVIDO.  I-  A  orientação  do  Tribunal  é  no  sentido  de  que  as  
contribuições  previdenciárias  não  podem  incidir  em  parcelas  
indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor.(STF – 
AI 712880 AgR/MG – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Primeira Turma 
– 26/05/2009).

Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Prequestionamento.  
Ocorrência.  3.  Servidores  públicos  federais.  Incidência  de  contribuição 
previdenciária.  Férias  e  horas  extras.  Verbas  indenizatórias.  
Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STF –  
RE 545317 AgR/  DF – Rel.  Min.  Gilmar Mendes – Segunda Turma – 
14/03/2008).

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO 
MATERIAL CONFIGURADO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.NÃO-INCIDÊNCIA.  
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO  CARACTERIZADA. 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO  PARA  FINS  DE  INTERPOSIÇÃO  DE 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  INVIABILIDADE.  1.  O  Recurso  
Especial  foi  provido com o fim de excluir a incidência de contribuição 
previdenciária  sobre  o  terço  constitucional  de  férias  pago a  servidores 
públicos. Todavia, o caso dos autos refere-se à exação sobre salários pagos 
a  trabalhadores  privados.  Constatado  o  erro  material.  2.  Não  incide 
contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  constitucional  de  férias,  por 
constituir  verba  que  detém  natureza  indenizatória.  Precedentes  desta 
Segunda  Turma.  3.  Os  Embargos  Declaratórios  não  constituem  
instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.  4.  Sob  
pena  de  invasão  da  competência  do  STF,  descabe  analisar  questão  
constitucional  em  Recurso  Especial,  ainda  que  para  viabilizar  a 
interposição de Recurso Extraordinário. 5. Embargos de Declaração da  
empresa  rejeitados.  Acolhidos,  sem  efeito  infringente,  os  da  Fazenda 
Nacional. (EDcl no AgRg no REsp 1210517/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/05/2011,  DJe  
11/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL.  Ação  de  Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  Cobrança.  
Sentença  de  mérito.  Deferimento  da  não  incidência  de  contribuição  
previdenciária  sobre  o  terço  de  férias  e  outras  gratificações  propter  
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laborem.  Deferimento da repetição de indébito  tributário.  Irresignação. 
Matéria cognoscível ex-officio a Ausência de interesse de agir em face do  
pedido de cessação do desconto previdenciário; b Sentença ultra petita.  
Redução do julgado aos limites do pedido jurídico. Mérito Ilegalidade da  
incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  terço  de  férias.  
Entendimento  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Direito  à  
repetição  do  indébito  tributário  não  alcançado  pela  prescrição 
quinquenal. Desprovimento do apelo. - A ausência de interesse processual 
de  agir,  em  fade  determinado  pedido  jurídico  não  se  revela  óbice  ao 
exercício  do  direito  constitucional  de  ação,  quando  existem  demais  
pretensões resistidas deduzidas na demanda judicial. - O reconhecimento  
de julgamento ultra-petita não enseja a anulação da sentença, devendo-se,  
em verdade, eliminar o excesso que ultrapassa os limites da lide res in 
judicium  deducta,  em  frontal  prestígio  ao  princípio  da  economia 
processual.  -  Segundo  iterativa  jurisprudência  do  Pretório  Excelso,  é  
vedada a incidência da contribuição previdenciária sobre terço de férias,  
pois  inexiste  a  possibilidade  de  incorporação  do  referido  adicional  
constitucional aos proventos de aposentadoria. - Provando-se a ocorrência 
de  descontos  previdenciários,  realizados  de  forma  indevida,  conclui-se 
pela  existência  do  direito  de  repetição  do  indébito  tributário  não 
alcançado pela prescrição quinquenal.  TJPB - Acórdão do processo nº  
20020080319920001  -  Órgão  (4ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.  
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA  COUTINHO  -  j.  Em 
13/04/2010

Nesse viés,  conclui-se que o terço constitucional,  por se tratar de verba 
indenizatória, não se enquadra no grupo de parcelas que se incorporam  
aos proventos dos servidores, o que, por corolário, acaba por frustrar a  
incidência de contribuição previdenciária.

A divergência havida entre os tribunais superiores – STF e STJ – há muito  
foi superada, porquanto o STJ passou a entender o seguinte:

No  incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  Pet  7.296/PE,  da 
relatoria da Ministra Eliana Calmon, a Primeira Seção desta Corte, após  
acolher o pedido formulado pela União, manteve a decisão prolatada pela 
Turma  Nacional  de  Uniformização  de  Jurisprudência  dos  Juizados 
Especiais Federais no sentido da impossibilidade de se incluir na base de  
cálculo  da  contribuição  previdenciária  a  parcela  relativa  ao  terço  
constitucional de férias percebido por servidor público. (STJ – AgRg na 
Pet 7193/RJ – Rel.Min. Mauro Campbell Marques – Primeira Seção – Dje  
09.04.2010).

TRIBUTÁRIO  E  PREVIDENCIÁRIO  -  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  -  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  -  
NATUREZA JURÍDICA -  NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO -  
ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO 
FIRMADO  NO  PRETÓRIO  EXCELSO.1.  A  Primeira  Seção  do  STJ 
considera  legítima a  incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  o  
terço  constitucional  de  férias.  Precedentes.2.  Entendimento  diverso  foi  
firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do terço  
constitucional  de  férias,  considerado  como verba  compensatória  e  não  
incorporável  à  remuneração  do  servidor  para  fins  de  aposentadoria.3.  
Realinhamento  da  jurisprudência  do  STJ,  adequando-se  à  posição 
sedimentada no Pretório Excelso.4. Recurso especial não provido. (STJ – 
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Resp 1159293/DF –  Rel.Min.  Eliana Calmon –  Segunda  Turma –  Dje  
10/03/2010).

Observe-se,  portanto,  que  o  entendimento  pretoriano  faz  referência  à  
remuneração do servidor  público e  à  impossibilidade  de  incidência da 
contribuição previdenciária no terço constitucional de férias, irrelevante 
saber se servidor do Estado ou da União, o que importa para a solução da  
contenda é que a incidência da contribuição previdenciária  acaba por  
malferir o princípio da retribuição proporcional, atinente a qualquer dos  
sistemas  previdenciários,  inclusive  o  regime  próprio  dos  servidores  
estaduais.”.

Assim, entendemos que toda a matéria necessária ao julgamento da 
lide  foi,  repita-se,  devidamente  apreciada  na  decisão  embargada,  sendo  totalmente 
impertinente o presente recurso. Ademais, não há confundir-se rejeição ou não acolhimento 
dos  argumentos  propostos  e  debatidos  pelas  partes  com  a  omissão  caracterizadora  e 
ensejadora dos Embargos.

Não  havendo  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no  julgado, 
impossível o acolhimento dos presentes embargos, como já se manifestou o Supremo Tribunal 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAV  O  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  
ART.  535  DO  CÓDIGO DE  PROCESSO CIVIL.  Ausência  de  omissão,  
contradição  e  obscuridade.  impossibilidade  de  rediscussão  da  matéria.  
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STF;  Rec.  696.733;  MA;  Segunda  
Turma; Relª Min. Carmen Lúcia; Julg. 16/10/2012; DJE 09/11/2012; Pág.  
29) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OFENSA  AO 
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia,  
com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.  
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a  
rediscussão da matéria de mérito. 3. Os embargantes impetraram Mandado 
de Segurança visando à condenação do embargado à repetição de indébito.  
Confundiram os conceitos de causa petendi (declaração de idoneidade das  
certidões  emitidas  por  órgãos  públicos,  que  atestariam  a  condição  de  
isentos) com o de pedido ("bem da vida" perseguido nos autos - in casu,  
devolução da  quantia  paga a título de  Imposto  de  Renda) deduzido na 
petição inicial,  e insistem em discutir o cabimento do writ,  o que revela  
escopo  incompatível  com  os  aclaratórios.  4.  Embargos  de  Declaração  
rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp  197.524;  Proc.  2012/0136212-1;  
BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 23/10/2012; DJE 
09/11/2012) 

Portanto, se no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa 
para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão 
judicial adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de 
um  silêncio  eloqüente  do  que  uma  omissão,  contradição  ou  obscuridade  embargável, 
traduzindo, pois, a rejeição tácita.
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Sendo  assim,  e  sem  mais  para  análise,  REJEITO os  presentes 
embargos declaratórios. 

É como voto.

  Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. João Batista Barbosa,, Juiz convocado para composição de quórum, a 
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

    Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de 
Justiça.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    R E L A T O R
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