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RELATOR      : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
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ADVOGADO       :  Jovelino Carolino Delgado Neto
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PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração – Acórdão em Apelação Cível e
Reexame  Necessário  -  Omissão  -
Inexistência  -  Pontos  devidamente
enfrentados  no  acórdão  recorrido  –
Prequestionamento  -  Manifesto  propósito
de  rediscussão  da  matéria  apreciada  -
Impossibilidade  –  Manutenção  do
“decisum” – Rejeição dos embargos.

-  Os  embargos  de  declaração  servem
apenas para os casos em que a decisão
embargada venha eivada de obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando
ao  reexame  do  julgado.  Inexistindo
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quaisquer  das  hipóteses  justificadoras,
devem os mesmos ser rejeitados.

− Ao julgador não é imposta a obrigação
de  se  manifestar  sobre  todos  os
argumentos  e  fundamentos  legais
indicados  pelas  partes,  nem mesmo para
fins  de  prequestionamento  da  matéria,
mormente, quando tais argumentos já vêm
claramente  evidenciados  na  decisão
recorrida, com a indicação dos dispositivos
legais em que se escoram. 

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
Declaração  –   Razões dos embargos com
argumentação e fatos alheios às razões de
decidir –  Ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade  –  Precedentes
jurisprudenciais  do  STJ  –  Não
conhecimento do recurso.

-  O  Princípio  da  Dialeticidade  traduz  a
necessidade  de  que  o  recorrente
descontente  com  o  provimento  judicial
interponha a sua irresignação de maneira
crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo um raciocínio lógico e conexo
aos  motivos  elencados  no  decisório
combatido, apresentando a fundamentação
de  suas  razões  de  modo  a  possibilitar  o
conhecimento  pleno  das  fronteiras  da
insatisfação.

-  A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida,
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional,  e impõe o não conhecimento
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do recurso por não observância ao princípio
da dialeticidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os
presentes autos de Embargos de Declaração.

ACORDAM, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal  de Justiça da Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os embargos de
declaração opostos pelo Estado da Paraíba e não conhecer os embargos de
declaração opostos pela PBPREV, nos termos do voto do relator e da súmula
de julgamento retro.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração com

fim de prequestionamento, 280/283, opostos pelo Estado da Paraíba, contra
os termos do acórdão, de fls. 273/279, que negou provimento às apelações
do Estado da Paraíba e da PBPREV, e deu provimento parcial ao reexame
necessário, para  modificar apenas o  critério de juros e correção monetária.

Com fundamento no art. 535, II, do Código
de  Processo  Civil  e  visando  só  ao  prequestionamento  da  matéria  em
disceptação, o embargante alega a ocorrência de omissão do acórdão.

Aduz  que  a  omissão  do  acórdão  está
consubstanciada na as na ausência de pronunciamento expresso sobre o teor
do art. 97, IV, art. 111,  I e II e 176 do Código Tributário Nacional, que dispõe
sobre a previsão legal para isenção tributária, bem como do art. 2º, da CF,
para fins de prequestionamento.

A  PBPREV  também  opôs  embargos  de
declaração. Sustentou em suas razões que o acórdão foi omisso porque não
se pronunciou sobre o art.23 da Lei 12.016/09, que se refere à configuração
da decadência. 

Com fundamento no art. 535, II, do Código
de Processo Civil, a embargante pugnou pelo recebimento dor recurso “com o
objetivo único de obter novo pronunciamento judicial  colegiado em relação
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aos  dispositivos  ligados  ao  exame  da  legalidade  estrita,  servíveis  à
interposição de recursos futuros, nucleares à resolução do mérito da quaestio
vexata, que são especificamente, as normas dispostas no art. 23 da Lei nº
12.016/2009,para fins de prequestionamento da matéria”.

É o relatório.

V O T O

DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELO  ESTADO  DA
PARAÍBA:

A princípio, como é sabido, os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e II,  do art.  535, do Código de
Processo Civil).

Da  análise  perfunctória  que  se  faz  das
razões da embargante, conclui-se, de imediato, que a decisão recorrida deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não existindo omissão a ser
sanada, eis que o que se observa é que o recorrente pretende a rediscussão
da matéria já analisada, não se evidenciando qualquer das hipóteses do art.
535 do Código de Processo Civil.

Extrai-se  da  leitura  acurada  do  acórdão
vergastado,  que  todos  os  pontos  levantados  e  agora  relembrados  via
embargos de declaração foram devidamente enfrentados pelo relator, ainda
que não haja  feito  menção específica ao dispositivo da norma legal,  mas
tratou à clareza da necessidade de previsão legal para a exação e para a sua
isenção,  concluindo  com  os  fundamentos  originados  da  interpretação  da
legislação  estadual  que  afasta  especificamente  as  contribuições
questionadas.

Quanto à ausência de menção aos termos
literais do Código Tributário Nacional, seus reflexos já estão espelhados na
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jurisprudência  e  na  interpretação  das  normas  legais  que  regulamentam a
matéria, para manter a proibição da exação e determinar o ressarcimento ao
embargado dos descontos indevidamente realizados, quando se transcreveu
jurisprudência  do  STF,  sobre  o  conteúdo  tributário  em comento,  como se
observa:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
C/C COBRANÇA - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  O  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS,  E GRATIFICAÇÕES
PROPTER  LABOREMIMPOSSIBILIDADE  -
ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  -  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -
Tributário.  Imposto  de  renda  sobre  a  parcela  do
adicional de férias. Impossibilidade. Agravo Improvido.
1-  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).”

Suscitou  a  embargante,  ademais,  o
prequestionamento da matéria,  objetivando a interposição de recursos aos
tribunais superiores.

A exigência de prequestionamento originou-
se no direito norte-americano, sob o argumento de não se poder recorrer de
matéria  não  tratada  originalmente.  Com efeito,  passou  a  ser  interpretado
como condição lógica de recorribilidade para os Tribunais Superiores.

Com  o  argumento  de  não  mais  constar
expressamente  na  Constituição,  não  poucos  juristas  sustentaram  a
inconstitucionalidade da exigência do prequestionamento, devido à ausência
de previsão legal. 

Prevendo  a  sobrecarga  dos  Tribunais
Superiores, diante da inexibilidade de prequestionar as matérias nos Tribunais
locais, o Supremo Tribunal Federal enunciou a Súmula nº 282:
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“É inadmissível o RE quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada”.

Resolvida  a  questão  da  exigibilidade  do
prequestionamento, como solucionar a questão quando ela não é debatida e
decidida  pelos  Tribunais  mesmo  quando  devidamente  chamados  a  se
manifestarem?  Como  solução,  o  Supremo  Tribunal  Federal  enunciou  a
Súmula nº 356, assim verbetada:

“O ponto  omisso  da  decisão,  sobre  o  qual  não  foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
RE, por faltar o prequestionamento”.

No  sentido  de  demonstrar  a  relevância
quanto à necessidade de ver a questão decidida nos Tribunais locais e dar
proteção  a  esse  instituto,  mesmo  quando  necessária  sua  reiteração,  o
Superior Tribunal de Justiça enunciou, por sua vez, a Súmula 98:

“Embargos  de  declaração  manifestados  com  notório
propósito  de  prequestionamento  não  têm  caráter
protelatório”.

A  matéria  foi  questionada  quando
devidamente apreciada pelo julgador, isto é, posta em julgamento e discutida.
Quando  há  no  acórdão  omissão,  obscuridade  ou  contradição  sobre
determinada matéria  poderá a parte,  através de embargos de declaração,
insurgir-se  contra  o  aresto  alegando  prequestionamento  para  fins  de
interposição  de  recurso  para  a  instância  superior.  Logo,  não  debatida  a
matéria  na  instância  original  não  poderá  o  Pretório  Excelso  ou  a  Corte
Federal decidir sobre o tema.

Desta  maneira,  configura-se  o
prequestionamento quando a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, ocorrendo emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos
legais  e  não  apenas  simples  menção  dos  mesmos,  interpretando-se  sua
aplicação ou não ao caso concreto.
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Acerca do tema, ANDRÉ F. GOMMA DE

 

AZEVEDO conceitua “prequestionamento”, trazendo novos enfoques sobre o
tema:

“Considerando  a  natureza  devolutiva  dos  recursos  a
tribunais  superiores,  colocou-se  que  cabe  a  estes  a
uniformização das normas federais e constitucionais, seja
acolhendo nova tese sobre a qual  ainda não tenham se
manifestado,  seja  reformando  teses  postas  em  outros
tribunais.  Assim,  sob  este  pano  de  fundo  entende-se
absolutamente  necessário  que  as  questões  recorridas  a
juízos  extraordinários  tenham  sido  questionadas  nos
tribunais  de origem.  Em uma primeira análise,  pode-se
afirmar que se questiona alguma matéria quando esta é
posta em juízo (v. g.,) por intermédio de um recurso), o
tribunal debate (tornando a matéria res controversa, res
dubia), e se emite juízo acerca do tema. Frise-se ademais,
que, na realidade não é a parte que questiona a matéria,
mas o tribunal que emite juízo acerca desta. Ou seja, cabe
à  parte  recorrer  ou  contra-arrazoar,  e  cabe  ao  tribunal
discutir  e  emitir  entendimento  a  respeito  dos  temas
colocados  pelas  partes  (questionar).  Portanto,  entender
que a matéria recorrida deve ser questionada no tribunal
de origem é afirmar que o tema deve estar prequestionado
para que se possa discutir a respeito do mesmo em sede
extraordinária”.  (Rev.  Jurídica  Síntese.
Prequestionamento em Recurso Especial (II), Porto
Alegre: nº 233, 1997, p. 140).

Anotou,  ainda,  definição  dada  pelo
Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO, da Excelsa Corte:

”Diz-se  prequestionada  determinada  matéria,  quando  o
órgão  prolator  da  decisão  impugnada  haja  adotado
entendimento explícito sobre ela”.

Saliente-se  que  o  Superior  Tribunal  de
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Justiça firmou entendimento no sentido de admitir o prequestionamento
implícito,  que  consiste  na  apreciação,  pelo  tribunal  de  origem,  das
questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-
la expressamente.

No caso em disceptação, percebe-se que a
decisão objurgada analisou em todos os aspectos jurídicos a questão posta
em litígio, restando implicitamente prequestionada a matéria. 

Por fim, de bom alvitre registar que o ora
embargante,  inobstante  haver  mencionado  expresamente  os  termos  dos
dispostivos  do  Código  Tributário  Nacional  na  peça  de  contestação  em
primeira instância, a ela sequer fez referência nas suas razões de apelação.

DOS EMBARGOS DE DECALARAÇÃO OPOSTOS PELA PBPREV:

Inicialmente, ressalto que os requisitos de
admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  será  analisada  nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Como a decisão fora publicada em 15 de
fevereiro de 2016 (fl.  279), ou seja, quando vigente o Código de Processo
Civil anterior, resta patente que deve ser aplicado o Digesto Processual Civil
de 1973.

8



                                                                            Embargos de Declaração nº 0003332-59.2015.815.0000

Em consonância com o entendimento aci-
ma declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 -  Aos recursos interpos-
tos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações  dadas,  até  então,  pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. 

Passo  a  análise  dos  pressupostos  de
admissibilidade do presente recurso.

A  ação  possui  determinadas  condições
para ser validamente constituída, o recurso também tem seus requisitos de
admissibilidade,  os  quais  a  doutrina  divide  em  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse ou inexistência de fato impeditivo ou extintivo do ônus
de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). 

A circunstância  de  não  ocorrer  uma  das
condições de admissibilidade é suficiente para o julgador não admitir o recur-
so, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

“In casu”, vê-se que os embargos de decla-
ração, em observância ao princípio da dialeticidade, não merece conhecimen-
to, isto porque as razões recursais devem guardar correlação lógica com a
decisão contra a qual o recurso é interposto, pois são as questões suscitadas
e discutidas em primeiro grau de jurisdição que balizam os parâmetros para a
lide recursal. 

Nestes autos, o embargante apresentou re-
curso para  sanar  omissões,  sob  a alegação que não houve manifestação
acerca da interpretação e aplicação do art. 23 da Lei 12.016/09, para fins de
prequestionamento.

O  princípio  da  dialeticidade  se  projeta  a
todo o ordenamento processual cível. É ônus do recorrente trazer à instância
recursal  uma  fundamentação  lógica  (fundamentos  de  fato)  e  jurídica
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(fundamentos  de  direito)  capaz  de  demonstrar  o  equívoco  do  julgado
combatido.

Chega-se à ilação,  portanto,  de que o in-
conformismo deve ser motivado, trazendo à baila impugnação específica, pre-
cisa e objetiva para viabilizar a retificação do “decisum” vergastado.

Sendo assim, em respeito ao princípio da
dialeticidade, o qual reza que deve haver correlação lógica entre as razões re-
cursais e a matéria constante do “decisum” judicial vergastado, o recurso não
merece conhecimento.

Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  182  DO  STJ.
ANALOGIA.  I  -  Em  respeito  ao  princípio  da
dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É
necessária a impugnação específica dos fundamentos
da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas pela agravante estão dissociadas das razões
de  decidir,  atraindo  a  aplicação,  por  analogia,  da
Súmula  nº  182  do  STJ. II  -  Agravo  regimental  não
conhecido. 1(grifei)

E:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO  -  ART.  514,  II,  DO  CPC  -
VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.  1.  Não  se  conhece  da  apelação,  por
ausência  de  requisito  de  admissibilidade,  se  deixa  o
apelante de atacar especificamente os fundamentos da
sentença em suas razões recursais, conforme disciplina
o  art.  514,  II,  do  CPC,  caracterizando  a  deficiente
fundamentação do recurso.  2.  Precedentes  do STJ.  3.

1 STJ - AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR ; 2005/0077447-5  - Rel. MIN. Francisco Falcão - T1 -
Data do Julgamento 27/09/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 21.11.2005 p. 157.
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Recurso especial a que se nega provimento2. 

Ainda:

RECURSO  ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DESCONTO  INDEVIDO  DE  IMPOSTO  DE  RENDA
SOBRE  ADICIONAL  DE  TRANSPORTE  OU  VERBA
INDENIZATÓRIA.  AGENTES  FISCAIS  DE  RENDAS
DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora
a  recorrente  cite  os  dispositivos  legais  que  entende
violados e contrariados, a verdade é que não apresenta
os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a
anunciar  a  ofensa  a  esses  artigos,  furtando-se  de
apontar  em que  pontos  do  v.  aresto  teria  ocorrido  a
violação ou contrariedade. Para que o tribunal ao qual
é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe
ao  recorrente  não  só  expor  as  razões  pelas  quais
pretende seja o julgado modificado ou anulado,  mas,
também, apresentá-las de modo não deficiente; em caso
contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente.
No  tocante  aos  recursos,  vige  o  princípio  da
dialeticidade,  segundo  o  qual  "o  recurso  deverá  ser
dialético,  isto  é,  discursivo.  O  recorrente  deverá
declinar o porquê do pedido de reexame da decisão"
assim como "os fundamentos de fato e de direito que
embasariam  o  inconformismo  do  recorrente,  e,
finalmente,  o  pedido  de  nova  decisão"  (Nelson  Nery
Júnior,  "Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos
Recursos", 5ª ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149).
Súmula n.  284 do Supremo Tribunal Federal.  Recurso
especial não conhecido. Decisão por unanimidade.3

No caso em tela, o recorrente limitou-se a
discorrer  sobre  o  art.  23  da  Lei  12016/09,  que  trata  da  decadência  em
mandado de segurança,  como se a mesma fosse objeto de discussão no
2 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005
p. 212.
3   STJ - REsp 255169/SP – Relator: Ministro Franciulli Netto – Segunda Turma – Julgamento: 

02.08.2001 – Publicação: DJU 15.10.2001 p. 256
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presente processo.

Nesse ponto, calha rememorar que o objeto
da ação ordinária é sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas pagas pela autarquia previdenciária.

Assim,  REJEITO os  embargos  de
declaração opostos pelo Estado da Paraíba e não conheço do embargos de
declaração opostos pela PBPREV,  diante da ausência de dialeticidade, o
que faço, com espeque no art. 932,III do NCPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição
a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 31 de maio de 2016.

 

                       Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                                               Relator
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