
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006987-89.2011.815.2001 - Capital
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Estado da Paraíba 
PROCURADOR : Sérgio Roberto Félix Lima
EMBARGADO : Daniel Alves Monteiro
ADVOGADO :Júlio César da Silva Batista

PRELIMINARMENTE  -  DIREITO  INTERTEMPORAL  –
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE
1973  –  MARCO  TEMPORAL –  DIA 18  DE  MARÇO  DE
2016  -  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES  DO  NOVO
DIPLOMA  –  TUTELA  JURÍDICA  DAS  SITUAÇÕES
CONSOLIDADAS NO TEMPO -  RECURSO ANALISADO
COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –  ULTRATIVIDADE
EXCEPCIONAL DA LEI REVOGADA. 

O recurso remetido ao Tribunal antes do dia 18 de março de
2016, dia de início da vigência do Novo Código de Processo
Civil, deve atender aos ditames do antigo diploma de 1973,
sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14 e1.046, todos do
CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO -  AÇÃO  DE
RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE A GAJ -   GRATIFICAÇÃO QUE SÓ
PASSOU A SER INCORPORÁVEL AOS VENCIMENTOS
DO SERVIDOR APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.923/09 -
VERBA  QUE,  ANTES  DAQUELA  NORMA,  POSSUÍA
NATUREZA  PROPTER  LABOREM  -  VERBAS  NÃO
INCORPORÁVEIS  -  NATUREZA
COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE
DE  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO  –
RESTITUIÇÃO  NECESSÁRIA   –  ALEGADA EXISTÊNCIA
DE  PONTO  OMISSO  NO  JULGADO  –  ANÁLISE  DE
TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELO EMBARGANTE –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC
– REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
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- Em consonância com o estatuído no comando do art. 535,
e  seus  incisos  do  CPC,  os  embargos  de  declaração
somente  são  cabíveis  quando  o  acórdão  for  eivado  de
obscuridade, contradição ou omissão.

-  Pelo  que  se  depreende  dos  argumentos  trazidos  ao
recurso pelo embargante, observa-se que a sua pretensão,
na verdade, consiste na rediscussão do  decisum proferido
pelo  Órgão  colegiado  desta  Corte,  sendo  certo  que  os
aclaratórios  não  devem  ser  admitidos  como  recurso  de
revisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos  pelo Estado da
Paraíba  em face do acórdão  que  negou  provimento  à  Remessa Oficial  e à
Apelação  interposta  por Daniel  Alves  Monteiro, para  manter a  sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital nos autos da Ação de Repetição de Indébito que julgou procedente o
pedido,  condenando a  PBPrev  à declaração  de incidência  de  contribuição
previdenciária sobre as gratificações do art. 57, VII, L. 58/03 (POG. PM, GPB.
PM,  GPE.  PM,  PM  VAR,  EXT.  PRES.,  PRES.  PM,  OP-VTR,  EXTR.  PM);
gratificação  pelo  exercício  do  cargo  em  comissão,  função  gratificada,
gratificação  de  atividades  especiais,  gratificação  presídio-PM,  gratificação
especial  operacional,  gratificação  magistério  militar  (CFSD,  CFO,  CFS),
gratificação de insalubridade, gratificação temporária, terço de férias e serviços
extraordinários (fls. 151/155)".

Da decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração
para fins de prequestionamento.  Alega, em apertada síntese, a ausência de
manifestação sobre a aplicação dos arts. 111, I e II e 176 do Código Tributário
Nacional bem como o art. 4.º, caput e § 1.º da Lei n.º 10.887/2004.

Assevera,  outrossim,  que  o  acórdão  embargado  deixou  de
analisar cada uma das gratificações e, de modo geral, declarou a exclusão de
incidência  do  tributo.  Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos
declaratórios (fls. 158/162).

Sem contrarrazões aos embargos (certidão - fls. 166).

Preliminar de Direito Intertemporal:

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
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aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº 5.869/73, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada na Escrivania
no dia 26.11.2015 e os embargos foram interpostos em 02.12.2015.

Por tal razão, tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide
do regramento anterior  e  mesmo que esta decisão seja proferida na vigência
da  Lei  nº  13.105/20151,  impõe-se  a  aplicação  das  disposições  de  direito
intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 1.046, bem como, os axiomas
constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal. 

Sendo assim, passo à apreciação do presente recurso à luz do
CPC/73.

VOTO

O  art.  535  do  CPC  é  expresso  ao  limitar  os  embargos
declaratórios  para  os  casos  de  omissão,  contradição  e  obscuridade  nas
decisões  judiciais,  impedindo  que  o  recurso  seja  utilizado  como  forma  de
reexaminar matéria já solucionada no julgado. 

De início, esclareço que o embargante se limitou a expressar o
seu inconformismo e alegar omissão referente à ausência de análise dos arts.
111, I e II e 176 do código Tributário Nacional bem como o art. 4.º, caput e § 1.º
da Lei n.º 10.887/2004.

A  despeito  da  fundamentação  esboçada  pelo embargante,
entendo  não  ser  a  hipótese  de  acolhimento  dos  presentes  embargos,
porquanto  não  houve  ausência  de  interpretação  individualizada  de  cada
gratificação percebida pelo apelado.

Com efeito, é cediço que a omissão se apresenta quando não há
apreciação fundamentada da controvérsia, o que não é o caso dos autos.

Diversamente  do  que  afirma  a embargante,  além de  todos  os
aspectos suscitados no agravo terem sido debatidos à exaustão,  acrescento
que o ponto indicado como omisso foi devidamente analisado por esta relatoria.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão embargada:

{...}1.  Passando  a  análise  do  caso  concreto.  Verifico  por
ocasião da apelação que a Paraíba Previdência se insurge
quanto ao desconto previdenciários das férias, que diz não
mais ser possível desde 2010.

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente
o pedido  exordial  para  declarar  “indevida a  incidência  de
contribuição previdenciária sobre: ADICIONAL DE FÉRIAS;
GRAT. A 57, VII, L. 58/03 –POG. PM; GRAT. A 57 VII L 58/03
– EXT.  PRES;  GRAT.  A 57,  VII,  L.  58/03 –  EXTRA.  PM;
GRAT.  GRAT  ATIVIDADES  ESPECIAIS  –  TEMP;
INSALUBRIDADE”.

Sobre a natureza jurídica da parcela de férias, embora exista
divergência  na  doutrina  e  na  jurisprudência,  o  Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 345458, Relatora
Ministra Ellen Gracie, DJ de 11.3.05, afirmou: "a garantia de
recebimento  de,  pelo  menos,  um terço  a  mais  do  que  o
salário normal no gozo das férias anuais tem por finalidade
permitir  ao  trabalhador  "reforço  financeiro  neste  período
(férias),  o  que  significa  dizer  que  a  sua  natureza  é
compensatória/indenizatória." 

Assim, por força do seu indiscutível caráter indenizatório, o
abono  de  férias  não  integra  a  remuneração  para  fins  de
cálculo de proventos de aposentadoria, razão pela qual não
pode ser considerado base de cálculo para o recolhimento
de contribuição previdenciária. 

Para esclarecer o tema, veja-se o posicionamento do STF: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O 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”1. 

No mesmo sentido, assentiu o STJ:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. A Primeira Seção, ao apreciar a Petição 7.296/PE (Rel.
Min. Eliana Calmon), acolheu o Incidente de Uniformização
de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição
Previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
(...)
3. Agravo Regimental não provido2.

Assome-se,  ainda  que  a  própria  Lei  nº  5.  701/933,  no
parágrafo único do art. 5.°, estatui: "o adicional de férias não
se  incorpora  à  remuneração  do  servidor  militar  estadual,
quando de sua passagem à inatividade".

Por  isso,  é  incabível  a  aplicação  de  contribuição
previdenciária sobre o terço de férias, porquanto o Supremo
Tribunal Federal vem proclamando que o pagamento desse
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título  tem  por  escopo  permitir  ao  trabalhador  um  reforço
financeiro  no período de descanso,  significando dizer  que
sua  natureza  é  compensatória/indenizatória,  espécie  de
verba  sobre  a  qual  não  deve  incidir  contribuição
previdenciária, a sentença está escorreita.

Ademais,  a  insurgência  recursal  de  a  partir  de  2010  a
PBprev não mais proceder o desconto, diante da informação
contida em ofício, é frágil. Caberia ao recorrente, de forma
concreta, demonstrar ter sido o desconto cessado. 

Por tais razões, o entendimento adotado no decisum embargado
não pode ser tido como ausência de interpretação à legislação suscitada pelo
Estado  da  Paraíba,  tendo  em  vista  que  as  alegações  recursais  foram
analisadas dentro dos parâmetros objetivos e legais aplicáveis à matéria.

Pelo que se depreende dos argumentos trazidos ao recurso pelo
embargante,  observa-se  que  a  sua  pretensão,  na  verdade,  consiste  na
rediscussão do  decisum proferido pelo Órgão colegiado desta Corte,  sendo
certo que os aclaratórios não devem ser admitidos como recurso de revisão.

A propósito, veja-se a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO  HABEAS  CORPUS.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES NÃO AVENTADAS
NA  EXORDIAL  DO  WRIT.  APRECIAÇÃO  EM  SEDE  DE
AGRAVO  REGIMENTAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.I  -  Os
embargos  declaratórios  não  constituem  recurso  de  revisão,
sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos
vícios  que  autorizariam  a  sua  oposição  (obscuridade,
contradição e  omissão).  II  -  Na linha da  pacífica  orientação
jurisprudencial  desta  Corte,  mostra-se  inadmissível  a
apreciação,  em  sede  de  agravo  regimental,  de  teses  não
aventadas na inicial do writ. III - In casu, as teses relativas à
violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da
inafastabilidade da jurisdição, bem como da jurisprudência do
col.  Supremo  Tribunal  Federal,  foram  aventadas,  pela  vez
primeira, somente em sede de agravo regimental, expediente
não  autorizado  por  este  Tribunal  (precedentes).  IV  -  Não
compete  a  esta  Corte  Superior  se  manifestar  explicitamente
sobre princípios ou dispositivos constitucionais, ainda que para
fins  de  prequestionamento  (precedentes).  Embargos  de
declaração rejeitados.2

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.

2(EDcl no AgRg no HC 315.169/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
10/02/2016)
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CONCURSO  PÚBLICO.  PROVA  OBJETIVA.  QUESTÃO.
ANULAÇÃO.  PEDIDO  DE  NOMEAÇÃO  E  POSSE.
JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  OMISSÃO.  ERRO  DE
PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
1  -  O recurso  dos  embargos de declaração,  de  natureza
limitada, só é cabível nas hipóteses previstas no art. 535 do
CPC: omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo tais
vícios, impõe-se a rejeição dos embargos.
2  -  Verifica-se  que  as  razões  apresentadas  pela  parte
embargante não lograram evidenciar  a existência de vício
qualquer,  revelando-se  nítido  seu  propósito  de  rediscutir
questões  expressamente  enfrentadas  pelo  Colegiado  no
julgamento  do  agravo  regimental,  cujo  desiderato,  no
entanto,  não  se  coaduna  com a  natureza  integrativa  dos
embargos declaratórios.
3 - Embargos de Declaração rejeitados.3

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART.  535,  II,  DO  CPC.  REEXAME  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1.  Os embargos de declaração,  cujos pressupostos estão
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam
desfazer  obscuridade,  eliminar  contradição  ou  suprir
omissão  a  respeito  de  questão  jurídica  de  especial
relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses,
não prospera a irresignação recursal.
2.  O reexame de matéria já decidida com a finalidade de
conferir  efeitos  infringentes  ao  decisum  impugnado  é
incompatível  com  a  função  integrativa  dos  embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.4

Sobre a hipótese em descortino, eis  as decisões desta Corte de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  -
Constatado  que  a  insurgência  do  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.  -  O  STJ  ¿tem
entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo   para  fins  de  
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a

3STJ. EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 244.839/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 07/04/2015;
4STJ.  EDcl  no REsp 1226974/PR,  Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/11/2014, DJe 12/12/2014;
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decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  5  

Nesse contexto,  a  presente  irresignação não desafia  embargos
declaratórios,  uma  vez  que  não  invoca  nenhum  dos  seus  requisitos,
demonstrando  claramente  o  inconformismo  com  o  conteúdo  decisório  do
acórdão, o qual somente pode ser combatido na via recursal apropriada, de
modo a possibilitar a reversão do julgamento que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/1

5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005859120098150471, 4ª  Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 07-04-2015).
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