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EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA.
RECURSO  DE  FUNDAMENTAÇÃO  VINCULADA.  CABIMENTO.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. INADEQUAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  MENÇÃO EXPRESSA  AOS  DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE.  EMBARGOS  MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.  COMINAÇÃO  DE  MULTA  PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO STJ. 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. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração com propósito de
prequestionamento, consoante o disposto no Enunciado n. 98 da Súmula do STJ, é
necessária  a  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  de  cabimento  dessa  espécie
recursal.

3. 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.

4. Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão,  pretendem  instaurar  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e
coerentemente  decidida  pela  decisão  embargada,  hão  de  ser  considerados
manifestamente  protelatórios,  fato  que  impõe  a  cominação  da  multa  processual
prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.287.055/DF.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração opostos na Remessa Necessária e na Apelação n. 0001798-
46.2016.8.15.0000, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Obrigação de Não
Fazer, em que figura como Embargante a PBPREV –  Paraíba Previdência e  como
Embargado Jonas Pompilo dos Santos.

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

VOTO.



A PBPREV – Paraíba Previdência opôs Embargos de Declaração contra o
Acórdão de f. 161/164, em que foi negado provimento à Remessa Necessária e à
Apelação  por ela interposta contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca desta  Capital,  nos  autos da  Ação  de Repetição de
Indébito e Obrigação de Não Fazer proposta por  Jonas Pompilo dos Santos,  ao
fundamento  de  que  é ilegal  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  o
adicional de 1/3 acrescido à remuneração do servidor público por ocasião do gozo
de férias, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça,  no  julgamento  do  REsp  Repetitivo  1.230.957/RS,  e  sobre  parcelas
pecuniárias  de  natureza  indenizatória  e  excepcional,  em  atenção  à  reiterada
jurisprudência  deste  Tribunal,  ante  a  ausência  de  incorporação  delas  à  base  de
cálculo dos proventos do servidor.

Em suas razões, f. 166/173, a Embargante alegou que para a concessão de
isenção tributária  se  faz  necessário haver  lei  que a  autorize  expressamente,  não
sendo possível,  através  de  construção  hermenêutica,  estender  ou  reduzir  a  base
imponível do tributo.

Aduziu que a Lei n. 10.887/2004 prevê que a contribuição previdenciária
deve incidir sobre o total da remuneração percebida pelo contribuinte, acrescida das
vantagens pecuniárias e outros adicionais, estatuindo o rol taxativo das parcelas a
serem excluídas da incidência,  entre as quais não estão incluídas as gratificações
previstas no art. 57, da Lei n.º 58/2003.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que haja pronunciamento
judicial sobre o disposto no art. 4º, §1º e incisos, da Lei n.º 10.887/2004 e nos arts.
195, §5º,  e  201, §11, da CF,  e para fins  de prequestionamento  dos dispositivos
suscitados, possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

Intimado, f. 177, o Embargado não ofereceu contrarrazões, f. 178.

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,  conheço  dos  Embargos  de
Declaração.

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

O Superior Tribunal de Justiça2 pacificou o entendimento de que, mesmo

1 CPC, 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.

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  ENUNCIADO  Nº  168/STJ.  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  A
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  VÍCIOS  INEXISTENTES.  RECURSO  REJEITADO.  1.  Os
embargos  declatórios  opostos  com  objetivo  de  prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de  recurso
extraordinário,  não  podem  ser  acolhidos  se  ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no  julgado



nos  embargos  opostos  com objetivo  de  prequestionamento,  deve  o  embargante
demonstrar  a  ocorrência  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  sob  pena  de
rejeição.

A Embargante, sem apontar quaisquer dos vícios acima elencados, insurge-se
contra a conclusão adotada no Julgado em que o Apelo foi julgado desprovido, ao
fundamento de que é devida a incidência de descontos de natureza previdenciária
sobre o terço de férias e as Gratificações previstas no art. 57, VII, da Lei n.º 58/03,
por se tratarem de parcelas que integrarão o cálculo dos proventos de inatividade do
policial militar.

Em decorrência da fundamentação acima invocada, a Embargante aponta a
ausência de manifestação expressa sobre as matérias constantes  no art.  4º,  §1º  e
incisos, da Lei n.º  10.887/2004 e nos arts. 195, §5º, e 201, §11, da  Constituição
Federal.

O  Acórdão  embargado,  conquanto  não  tenha  feito  menção  expressa  aos
referidos  normativos,  baseou-se  na  orientação  firmada  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  segundo  a  qual  as  contribuições  previdenciárias  não  podem incidir  em
parcelas indenizatórias ou que não se incorporem à remuneração do servidor, não
havendo  que  se  falar  em  incidência  de  desconto  relativo  a  contribuição
previdenciária com relação às gratificações de caráter propter laborem, enfrentando,
portanto, de forma expressa, clara e coerente a matéria posta nos autos, senão, veja-
se:

Resulta demonstrado nos autos que o Autor, Policial Militar do Estado da Paraíba,
comprovou o percebimento das seguintes verbas que, acrescidas ao seu respectivo
soldo, compõem sua remuneração: gratificação de função, gratificação de atividade
especial  - POG. PM., gratificação de atividade especial – TEMP., gratificação de
atividade especial – PM.VAR, adicional de insalubridade, gratificação da habilitação
policial militar e auxílio-alimentação.

Também  percebe,  por  disposição  de  natureza  constitucional,  o  décimo  terceiro
salário e o terço de férias.

O terço constitucional de férias, por força do que dispõe o art. 5.º, parágrafo único,
da Lei Estadual n.º 5.701/93, não se incorpora à remuneração do servidor militar
estadual quando de sua passagem para a inatividade.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 28, §9º, “d”, da Lei nº. 8.212/91,
no  julgamento  do  REsp  Repetitivo  nº.  1.230.957/RS,  decidiu  que  é  ilegal  a

embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. em 18/12/2013, p. em 03/02/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  SOCIETÁRIO.
ESTATUTO.  SUPRESSÃO  DE  DISPOSITIVOS.  ANULAÇÃO  DE  DELIBERAÇÃO  TOMADA  POR
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. HONORÁRIOS. SÚMULA
7/STJ.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
IMPROVIMENTO.  1  -  Embora  rejeitando  os  embargos  de  declaração,  o  acórdão  recorrido  examinou,
motivadamente, todas as questões pertinentes, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil.  (…) 3 - O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso
haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional,
ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Mesmo
com a oposição dos embargos de declaração, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível que existam os vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil, pois os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta, incidindo, no caso, o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 5. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 378.063/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, j. em 17/12/2013, p. em 04/02/2014).



incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre  o  adicional  de  1/3  acrescido  à
remuneração do servidor público por ocasião do gozo de férias.

A Lei Estadual nº. 7.517, que criou a Autarquia PBPREV – Paraíba Previdência, em
seu  art.  13,  §3º,  dispõe  que  a  contribuição  previdenciária  deve  incidir  sobre  os
vencimentos  do  cargo,  as  vantagens  pecuniárias  permanentes,  os  adicionais  de
caráter individual e outras vantagens, porquanto incluídos na base de cálculo dos
proventos da aposentadoria.

Entretanto, por expressa exclusão do dispositivo legal mencionado, não há descontos
previdenciários sobre os valores percebidos a título de auxílio-alimentação, função
comissionada  ou  gratificada,  terço  constitucional  e  parcelas  de  natureza  propter
laborem.

Este Tribunal de Justiça, interpretando a referida legislação estadual e fundamentado
nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, possui reiterado entendimento de que
é ilegal a dedução de contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias
que não são incorporáveis à base de cálculo dos proventos do servidor,  como as
gratificações de atividades especiais previstas no art. 57, inc. VII da LC 58/2003,
dentre elas, a POG. PM, PM. VAR. e a TEMP.5, ante sua natureza transitória e o
caráter propter laborem.

Também  são  indevidos,  segundo  entendimento  desta  Corte,  os  descontos
previdenciários incidentes sobre os valores recebidos a título auxílio-alimentação e
gratificação de insalubridade, porquanto possuem natureza alimentar, indenizatória e
transitória, não integrando a base de cálculo da aposentadoria6.

Considerando as razões expostas, impõe-se a condenação dos Réus à restituição dos
descontos  indevidamente  realizados  sobre  o  terço  de  férias,  as  gratificações  de
atividades especiais (POG. PM, PM. VAR. e TEMP.) previstas no art. 57, inc. VII da
LC 58/2003, a gratificação de função, a gratificação especial operacional, o adicional
de insalubridade e o auxílio-alimentação, respeitado o prazo prescricional, tal como
decidido na Sentença.

A Lei Estadual nº 7.517/03, em seu art. 13º, §6º, autoriza a incorporação das parcelas
remuneratórias propter laborem e daquelas de natureza indenizatória ou excepcional
na base de cálculo dos proventos, impondo a dedução da contribuição previdenciária
respectiva,  desde  que  haja  autorização  expressa  do  servidor,  entretanto,  tal
concordância não resta demonstrada nos autos, pelo que são ilícitos os descontos
efetuados.

Conquanto  seja  cabível  a  oposição  de  embargos  de  declaração  com
propósito  de  prequestionamento,  consoante  o  disposto  no  Enunciado  n.  98  da
Súmula do STJ, é  imperativa a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento
dessa espécie recursal3, o que não se verifica no Acórdão embargado.

Constata-se, portanto, que não há contradição ou omissão a serem sanadas,
pretendendo a Embargante, na verdade, rediscutir o mérito expressamente decidido,
pretensão  vedada  a  ser  deduzida  neste  instrumento  recursal,  razão  pela  qual  os
Embargos  opostos  devem  ser  havidos  por  manifestamente  protelatórios,  em
consonância  ao  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no

3 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC.  JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E LIMITAÇÃO DOS
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  ENTENDIMENTO  DE  ACORDO  COM  RECURSO  REPETITIVO.
APLICAÇÃO DO ART. 543-C,  § 7º,  I,  DO CPC. RECURSO INCABÍVEL.  DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Estando o acórdão recorrido absolutamente alinhado à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, e não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica,
na  oposição  de  embargos  declaratórios,  o  propósito  manifesto  de  prequestionar  questão  federal,
circunstância  que  afasta  a  incidência  da  Súmula  98/STJ.  Precedentes.  […]  (STJ,  AgRg  no  AREsp
590.582/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 04/12/2014,  DJe
11/12/2014).



julgamento do AgRg no REsp 1.287.055/DF4.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  rejeito-os,
condenando  a  Embargante  a  pagar  ao  Embargado,  ante  o  caráter
manifestamente protelatório de ambos os Embargos, multa no importe de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§2º, do Código de Processo Civil5

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

4 “Deve  ser  mantida  a  aplicação  da  multa  imposta  pelo  Tribunal  de  origem,  porquanto  restou
demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, na medida em que a recorrente
buscava apenas a rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado.”(STJ, AgRg no REsp
1287055/DF,  Rel.  Ministra  Regina Helena Costa,  Primeira Turma,  julgado em 02/05/2017, DJe
10/05/2017).

5 CPC, Art. 1.026 (…). [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa. […].


