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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FINALIDADE  INTEGRATIVA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO  DE  PREMISSAS  JURÍDICAS
MOTIVADAMENTE  A  PARTIR  DE  DISPOSITIVOS  NORMATIVOS.
CONJUGAÇÃO  ÀS  PREMISSAS  FÁTICAS  DOS  AUTOS.  DEDUÇÃO  DO
JULGAMENTO.  AUSÊNCIA DE  VÍCIO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  EM
SUA INTEGRALIDADE. REJEIÇÃO.

1. Não é omissa a decisão que fixa premissas jurídicas, motivadamente, a partir de
dispositivos normativos, de modo a, conjugando-as às premissas fáticas extraídas
dos autos, possibilitar a dedução da conclusão do julgamento do recurso.

2. Fundamentando a decisão de forma clara e suficiente, não está o Juiz obrigado a se
pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo recorrente.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração na Apelação n. 0062868-46.2014.8.15.2001, tendo como
Embargante Walter Antônio de Oliveira Batista e Embargada a PBPREV – Paraíba
Previdência.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em  conhecer  dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los. 

VOTO.

Walter Antônio de Oliveira Batista opôs Embargos de Declaração contra
o  Acórdão  de  f.  84/85-v,  em  que  foi  negado  provimento  à  Apelação  por  ele
interposta contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Revisão de Proventos e de Cobrança
proposta em desfavor da PBPREV – Paraíba Previdência, ao fundamento de que a
bolsa de desempenho preceituada pela Lei Estadual n. 9.383/2011 e regulamentada
pelo Decreto n.  32.160/2011 tem natureza  propter  laborem,  ou seja,  não ostenta
caráter  remuneratório  permanente,  razão  pela  qual  não  deve  ser  estendida  aos



aposentados e pensionistas, mesmo aqueles que gozam da paridade remuneratória
em relação ao pessoal da ativa.

Em suas razões, f. 160/162, alegou que o Acórdão foi omisso por não haver
se pronunciado acerca do fato de a Bolsa Desempenho ser concedida, sem qualquer
critério, à integralidade dos policiais que estão desempenhando suas atividades na
Corporação, conjuntura que descaracteriza a pretensa natureza propter laborem do
benefício e que impõe seu pagamento aos aposentados que fazem jus à paridade, tal
como restou decidido por este Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança n.
2011534-25.2014.8.15.0000.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para, sanando o vício alegado,
modificar  o  provimento  jurisdicional  impugnado  e  dar  provimento  à  Apelação,
julgando procedente o pedido.

Contrarrazoando,  f.  95/98,  a  Embargada  afirmou  que  os  presentes
Embargos  dispõem  de  intuito  unicamente  procrastinatório  e  que  ao  órgão
jurisdicional competente para proferir determinada decisão não é imposto o dever
de manifestar-se sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, pugnando pelo
desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, posto que ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal,  conheço  dos
Embargos.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada1.

No  Acórdão  embargado,  conquanto  não  haja  menção  expressa  ao
procedimento por meio do qual é adimplida a Bolsa Desempenho, ou seja, se ela é
concedida,  indistintamente,  a  todos  os  policiais  que  estão  desempenhando  suas
atividades  na  Corporação  ou  somente  àqueles  que  preenchem  determinados
requisitos, restou suficientemente analisada a impossibilidade de seu adimplemento
ser estendido aos aposentados e pensionistas, a partir das disposições do art. 3º., da
Lei  Estadual  n.  9.383/2011,  e  do  art.  2º.,  do  Decreto  Estadual  n.  32.160/2011,
despeito do que pretende o Embargante, razão pela qual houve o enfrentamento, de
forma expressa, clara e coerente, da pretensão deduzida nos autos, senão, veja-se:

Verifica-se  nos  autos  que  o  Apelante  é  Policial  Militar  reformado,

1 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.



ocupante do cargo de 3º Sargento, conforme demonstrado no seu Documento de
Identidade  Militar,  f.  07,  e  no  Contracheque  emitido  pela  Secretaria  de
Administração do Estado da Paraíba, f. 08.

A Bolsa de Desempenho Profissional foi estatuída pela Lei Estadual n.°
9.383/2011, cujo art. 3° dispôs que a rubrica “não se incorporará ao vencimento
ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizado como base
de  cálculo  para  contribuição  previdenciária  ou  quaisquer  outras  vantagens,
inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões”.

O Decreto n.° 32.160/2011, que regulamentou aquela Lei, preceituou, in
verbis: 

Art. 2°. Fica concedida a Bolsa de Desempenho Profissional aos
servidores  militares,  desde  que  desempenhem suas  atividades
efetivamente na Corporação, com o seguinte valor: 

[...]

A vedação  expressa  contida  no  art.  3°  da  Lei  n.°  9.383/2011  e  o
condicionamento  do  recebimento  ao  desempenho  efetivo  das  atividades  na
Corporação  conferem  à  rubrica  natureza  propter  laborem,  consoante  a
jurisprudência dominante deste Tribunal, a seguir ilustrada:

[...]

Ante a natureza remuneratória, a Bolsa de Desempenho Profissional, no
âmbito  da  Polícia  Militar,  foi  legalmente  concedida  apenas  aos  servidores
militares que exercem suas funções na Corporação, não se estendendo a praças
reformados.

Incide à espécie, portanto, o teor do Enunciado nº. 339 da Súmula do
STF,  segundo  o  qual  “não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função
legislativa,  aumentar  vencimentos  de  servidores  públicos  sob  fundamento  de
isonomia”.

Ainda  que  o  Apelante  faça  jus  à  paridade  e  à  integralidade
remuneratórias em relação ao pessoal da ativa – fato não alegado nos autos -, não
possui direito a perceber, na inatividade, a Bolsa de Desempenho Profissional, por
se tratar de verba propter laborem.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada no Acórdão
impugnado,  razão  pela  qual  o  provimento  jurisdicional  anteriormente  prolatado
deve ser mantido em sua integralidade.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima



Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator


