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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração,
não se prestando para reexame da matéria. Não havendo omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado,  não  são  cabíveis  os
embargos de declaração, mesmo que tenham finalidade específica
de prequestionamento.

- 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 reexame de matéria já decidida com a simples intenção de
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum impugnado  é
incompatível com a função integrativa dos aclaratórios.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 150.

Relatório



Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento às  apelações  do Estado da Paraíba  e  da  Paraíba  Previdência  e  deu
parcial  provimento  à  remessa  oficial,  alterando  a  forma  de  pagamento  dos  juros  e
correção monetária, bem como excluindo da condenação o terço de férias posterior
ao período de vigência da Lei nº 9.939/2012. 

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba aduzindo haver omissão
no julgado, na medida em que não houve manifestação acerca da aplicação do art. 111, II, e
art.  176,  do CTN. Neste particular,  defende ter  a  contribuição previdenciária  natureza
tributária,  bem  assim  que  não  ser  possível  ao  intérprete,  através  de  construção
hermenêutica, estender ou reduzir a base imponível do tributo.

Acrescenta  que  a  contribuição  deveria  incidir  sobre  o  total  da
remuneração  percebida,  acrescida  das  vantagens  pecuniárias  permanentes  e  outros
adicionais. Sustenta, ainda, que o adicional de férias não está entre as verbas excluídas do
cálculo da contribuição do servidor.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  de  declaração,
sanando-se as omissões apontadas.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando-se  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade na
decisão atacada, mas somente rediscutir matéria que versa sobre o mérito da demanda, o
que é impossível na via estreita dos embargos de declaração. A esse respeito, o art. 1.022,
do CPC, preceitua:

Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II  -  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  devia  se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I -  deixe de se manifestar  sobre tese firmada em julgamento de
casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de  competência
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À  luz  de  tal  raciocínio,  adiante-se  que  não  se  detecta  qualquer



omissão,  contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,  especialmente porquanto a
lide fora dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

Com efeito,  vislumbra-se  que  a  intenção  de  repisar  o  que já  fora
discutido  anteriormente  resta  clara  quando se  verifica  que  o  acórdão  apreciou toda  a
matéria  posta  à  análise,  não  subsistindo  qualquer  vício  a  ser  integrado,  consoante
corroboram  os  seguintes  excertos  da  decisão  embargada,  a  qual  bem  fundamentou  e
decidiu o feito, inclusive com fulcro na mais abalizada Jurisprudência, in verbis:

“No  mérito,  ressalta  o  Estado  da  Paraíba  que  a  decisão  no
sentido  de  obstar  os  descontos  previdenciários  importaria
invasão de competência do Poder Judiciário, eis que somente
por  lei  poderia  ser  concedida  isenção  tributária.  Segundo
alega, a decisão contraria o disposto nos arts. 111, II, e 176, do
CTN,  que  dispõem:  Art.  111.  Interpreta-se  literalmente  a
legislação tributária  que disponha sobre:  […] II  -  outorga de
isenção;  Art.  176.  A  isenção,  ainda  quando  prevista  em
contrato,  é  sempre  decorrente  de  lei  que  especifique  as
condições  e  requisitos  exigidos  para  a  sua  concessão,  os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
O argumento não se sustenta, na medida em que, não há falar
em  interpretação  ampliativa  da  hipótese  de  isenção  prevista
na  legislação  específica,  porque  não  se  trata,  no  caso,  de
isenção, mas, sim, de não-incidência, como deixa transparecer
o  texto  legal:  Art.  4º.   A  contribuição  social  do  servidor
público  ativo  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  incluídas
suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo
regime próprio  de  previdência  social,  será  de  11% (onze  por
cento),  incidentes  sobre:  §  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: […] Não por outra razão, o STJ afirmou,
ao tratar do tema, que “ainda que seja possível a incidência de
contribuição  social  sobre  quaisquer  vantagens  pagas  ao
servidor público federal (art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004), não é
possível  a  sua  incidência  sobre  as  parcelas  pagas  a  título  de
indenização (como é o caso dos juros de mora), pois, conforme
expressa previsão legal (art. 49, I e § 1º, da Lei 8.112/90), não se
incorporam  ao  vencimento  ou  provento.  Por  tal  razão,  não
merece  acolhida  a  alegação  no  sentido  de  que  apenas  as
verbas  expressamente  mencionadas  pelos  incisos  do  §  1º  do
art.  4º  da  Lei  10.887/2004  não  sofrem  a  incidência  de
contribuição  social”.1  Ademais,  ainda  que  fosse  o  caso  de



isenção,  uma  vez  decidido  pela  aplicabilidade  da  Lei  nº
10.887/2004,  a  isenção  não  estaria  sendo  criada  pelo  Poder
Judiciário,  mas  pela  referida  legislação,  que  expressamente
prevê as hipóteses em a contribuição não deve ser recolhida, o
que  afasta  qualquer  alegação  neste  sentido.  Outrossim,
reitere-se o entendimento firmado pelo STF, no sentido de que
“[...]  somente  as  parcelas  que  podem  ser  incorporadas  à
remuneração  do  servidor  para  fins  de  aposentadoria  podem
sofrer  a  incidência  da  contribuição previdenciária.”  No caso,
as  rubricas  nominadas  de  auxílios  alimentação  e  saúde  tem
natureza  indenizatória,  daí  porque  não  estão  sujeitos  a
incidência da contribuição previdenciária”.

Na verdade, pois, constata-se que o que tenciona o polo embargante
é a reapreciação do julgamento do feito, vez que não lhe agradou o seu resultado final, o
que, decididamente, não é possível através dessa estreita via.

Sob  referido  prisma,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
decidiu que,  “constatado que a insurgência da 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.”1

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir a
matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada.  Nesse
diapasão,  é  salutar  aduzir  que a  motivação contrária  ao  interesse  da parte  ou mesmo
omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não  autoriza  o
acolhimento dos embargos declaratórios. Neste sentido é a decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO -  CONTRADIÇÃO OU ERRO
DE FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I
e II, do CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não
se prestam a rediscutir os fundamentos da decisão embargada.2

A seu turno, no tocante ao prequestionamento da matéria, o STJ “tem
entendimento  pacífico  de  que  os  embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos
vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”.

Em  razão  das  considerações  tecidas  acima,  creio  que  a  presente
insurgência tem a única e específica função de rediscutir a matéria, razão pela qual rejeito

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.



os embargos de declaração opostos. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


