
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 2001755-80.2013.815.0000 
Relator    :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante  : PBPREV – Paraíba Previdência 
Advogado      : Camilo B. Candido
Embargado   : Rubens Inácio Soares de Alencar
Advogado      : Marcílio Evangelista de Souza

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  ALEGADA  — 
INEXISTÊNCIA  —  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA  DETALHADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  — 
IMPOSSIBILIDADE — 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.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os  
declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos  Declaratórios  de fls.  95/98,  opostos  pela  Paraíba 
Previdência contra decisão colegiada de fls. 84/87 que concedeu a segurança.

  
O embargante afirma em síntese haver omissão em dois pontos, são eles: a) 

ausência de intimação do órgão de representação jurídica interessada, nos termos do art.7º, II da Lei 
12.016/09 e  b) o não enfrentamento  do pedido de prequestionamento formulado pela autoridade 
impetrada em suas informações.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à 



disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar 
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam 
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado 
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o 
deslinde da causa e  que,  não obstante,  quedou-se inerte.  Da mesma forma,  a  contradição que 
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas 
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, 
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as  obscuridades 
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical 
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no 
acórdão.

Pois bem.

No que diz  respeito  a  ausência  de intimação do órgão de representação 
jurídica interessada, nos termos do art.7º, II da Lei 12.016/09, tal afirmativa não deve prosperar. É 
que conforme se observa do despacho exarado a fl.58 dos autos, foi determinada a intimação da 
Procuradoria do Estado nos termos do art.7º, II da Lei 12.016/09, tanto assim, que o referido órgão 
veio aos autos (fl.62/64) informar que não possuía interesse no feito, devendo permanece neste, 
apenas a PBPREV e sua respectiva Procuradoria.

No que diz respeito ao não enfrentamento do pedido de prequestionamento, 
necessário se faz frisar, que 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. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou 
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que, 
mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a priori, goza, quando menos, 
de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente 
investigar a procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito 
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides 
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à 
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

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 relevantes para o deslinde 
da controvérsia foram bem fundamentados, sendo impertinente o recurso. Reitere-se, bem por isso, 
o que bem posto no acórdão embargado acerca da matéria:

“Como  se  sabe,  o  princípio  da  solidariedade  informa  o  regime  previdenciário  dos 
servidores públicos. A sua presença, contudo, não afasta a existência de outro princípio, 
também afeto a este sistema, qual seja o princípio  da retribuição proporcional  entre as 
verbas descontadas e o montante a ser usufruído pelo inativo posteriormente. 

Assim,  somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor, 
para fins de aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.  A 
justificativa  reside  no  fato  de  que  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.

Em  verdade,  a  contribuição  previdenciária  não  poderá  incidir  sobre  o  terço 
constitucional  de  férias  e  as  horas  extraordinárias,  pois  essas  verbas  não  estão 
inseridas  no  conceito  de  remuneração  do  servidor,  sendo  verbas  de  natureza 
indenizatória1. Corroborando as argumentações acima, observe-se os seguintes arestos do 
Pretório Excelso sobre o tema:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL INCIDENTE SOBRE HORAS EXTRAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE 
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 
sofrem  a  incidência  da  contribuição  previdenciária.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento." (RE-AgR 389903/DF – AGREG. NO REXT - Relator: Min. EROS GRAU 
Julgamento: 21/02/2006 - Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJ 05-05-2006 PP-
00015 EMENT VOL-02231-03 PP-00613) 

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)

(…)

No incidente de uniformização de jurisprudência Pet  7.296/PE, da relatoria  da Ministra 
Eliana Calmon, a Primeira Seção do STJ, 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)

Em relação  à gratificação de atividades especiais do art.  57 da Lei  Complementar 
58/03 (Regime Jurídico  dos servidores  públicos  do Estado),  convém tecer algumas 
considerações.  A Lei  Complementar  58/03  estabelece  que  o  servidor  terá  direito  à 
gratificação por atividades especiais, dispondo em seu art. 57 acerca do referido benefício, 
vejamos: 

A gratificação de atividades especiais  poderá ser concedida a servidor ou a grupo de  
servidores,  pelo desempenho de atividades especiais  ou excedentes  às atribuições  dos 
respectivos  cargos ou  pela  participação  em  comissões,  grupo  ou  equipes  de  trabalho  
constituídas através de ato do Governador do Estado.

Ora,  essa gratificação tem a natureza de função gratificada, pois se refere ao exercício de 

1§  1o  Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo,  acrescido das  vantagens  pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:  X - o 
adicional de férias; XII - o adicional por serviço extraordinário; 



atividades que vão além das atribuições do cargo ocupado pelo servidor. Desta feita,  não 
deve haver contribuição previdenciária  sobre essa gratificação, a teor do que dispõe o 
art. 4º, §1º inciso VIII da Lei nº 10.887/042, lei esta que pode ser aplicada subsidiariamente 
à lei estadual porque não colide com esta, conforme entendimento extraído do  AgRg no 
Resp. 1233201/MA.  

No que se refere ao desconto sobre o Plantão Extra PM e a Etapa Alimentação Pessoal 
Destacado pode-se considerar ilegal, visto que são verbas de caráter indenizatório, sendo 
hipótese  do  §1º,  art.  4º  da  Lei  n°10.887/04.  Logo,  o  Plantão  Extra  PM  e  Etapa 
Alimentação  não  devem  sofrer  desconto  previdenciário.  O  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba analisando casos idênticos assim posicionou-se:

REMESSA OFICIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA SOBRE 
VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE. FÉRIAS, SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO  E  ETAPA  ALIMENTAÇÃO.  GRATIFICAÇÕES 
DE ATIVIDADES ESPECIAIS.  ART.  57,  INC.  VII,  DA  LC  53/08.  FUNÇÃO 
GRATIFICADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA.  ETAPA  ALIMENTAÇÃO. 
NÃO  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA. A gratificação de atividades especiais poderá  ser  concedida  a  servidor  ou  a 
grupo de servidores, pelo desempenho de atividades especiais ou excedentes às atribuições 
dos respectivos cargos ou pela participação em comissões, grupo ou equipes de trabalho 
constituídas através de ato do governador do estado. - descabe a incidência de contribuição 
previdenciária sobre a parcelas percebidas a título de plantão extra e etapa alimentação, 
haja vista a sua natureza indenizatória. (tjpb; proc. 200.2011.024087-2/002; terceira 
câmara especializada cível;  Rel.  Juiz  conv.  João batista barbosa; djpb 17/12/2012; 
pág. 10). (TJPB; ROf 200.2011.035935-9/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.  
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 01/10/2013; Pág. 9) 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS. Contribuição previdenciária. Incidência 
sobre  verbas  de  caráter  indenizatório.  Impossibilidade.  Férias,  serviço 
extraordinário,plantão extra e  etapa  alimentação.  Gratificações 
de atividades especiais. Art. 57 da LC 53/08. Função gratificada. Impossibilidade de 
incidência. Precedentes desta corte. Percentual de juros. Natureza tributária. 1% a 
partir do trânsito em julgado. Desprovimento das apelações e provimento parcial da 
remessa. -a gratificação de atividades especiais poderá ser concedida a servidor ou a grupo 
de servidores,  pelo desempenho de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos 
respectivos  cargos  ou  pela  participação  em  comissões,  grupo  ou  equipes  de  trabalho 
constituídas através de ato do governador do estado. - descabe a incidência de contribuição 
previdenciária  sobre a  parcelas percebidas a título de plantão extra e  etapa alimentação, 
haja  vista  a  sua  natureza  indenizatória.  (TJPB;  proc.  200.2011.024087-2/002;  terceira 
câmara especializada cível; Rel. Juiz conv. João batista barbosa; djpb 17/12/2012; pág. 10) 
-. (TJPB; Rec.  200.2011.039830-8/001; Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Juiz  
Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 06/09/2013; Pág. 15) 

(...)”

Entendemos, assim, que toda a matéria necessária ao julgamento da lide foi, 
repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, 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.

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 eloquente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Sendo assim,  e  sem mais  para  análise,  REJEITO os  presentes  embargos 

2§1 Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os 
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:(...) VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão ou de função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art29


declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevides - Presidente em Exercício – Relator: Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram ainda do julgamento os Senhores Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira,  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Ausente justificadamente o Desembargador João Alves da Silva e José Aurélio da Cruz.

Presente  à  sessão,  representando o  Ministério  Público,  a  Excelentíssima 
Senhora Doutora Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça. 

João Pessoa, 15 de abril de 2015. 

                                       Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                                 Relator


