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EMENTA: EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
NÃO-FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  INCIDÊNCIA  SOBRE  GRATIFICAÇÃO  DO  SISCOM. 
IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA. 
LEGALIDADE  DA  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS 
SOBRE A GAJ – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. REFORMA 
DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DA  REMESSA.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.  ACOLHIMENTO DOS 
ACLARATÓRIOS.

1. É entendimento do STJ que  é admitido o uso de embargos de declaração com 
efeitos  infringentes,  em  caráter  excepcional,  para  a  correção  de  premissa 
equivocada,  com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão 
embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.

2. Embargos de Declaração acolhidos.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos 
Embargos de Declaração na  Remessa  Necessária  n.º  0037580-04.2011.815.2001, 
em que figuram como partes Eliane Delgado de Albuquerque, PBPREV – Paraíba 
Previdência e o Estado da Paraíba. 

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do Relator, 
em acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

VOTO.

Eliane  Delgado  de  Albuquerque  opôs  Embargos  de  Declaração  contra 
Acórdão de f. 113/117, que deu provimento à Remessa Necessária para, reformando 
a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta 
Capital,  nos autos da Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária por ela 
ajuizada em face do Estado da Paraíba, julgar improcedente o pedido de restituição 
dos valores descontados a  título de contribuição previdenciária incidente sobre a 
GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária, invertendo os ônus de sucumbência para 
condenar a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
arbitrados  em  um  mil  reais,  suspensa  a  exigibilidade  em  razão  da  gratuidade 
judiciária.



Alegou  a  existência  de  erro  no  Julgado,  porquanto  pleiteou  por  meio  da 
presente  Ação  a  restituição  dos  valores  descontados  a  título  de  contribuição 
previdenciária  sobre   a  Gratificação  SISCOM,  parcela  destinada  a  gratificar  os 
servidores responsáveis pela movimentação diária dos processos, e não sobre a GAJ 
– Gratificação de Atividade Judiciária, como equivocadamente consta no Julgado 
embargado.

Afirmou que,  diferentemente da GAJ,  referida parcela  não se incorpora à 
remuneração, sendo, desta forma, indevidos os descontos realizados.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para,  atribuindo-lhes  efeitos 
modificativos, sanar o vício apontado e reformar o Julgado, mantendo a Sentença em 
todos os seus termos.

Intimados, f. 122, os Embargados não apresentaram contrarrazões, conforme 
Certidão de f. 123.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A Embargante apontou a existência de erro no Julgado relativo à matéria de 
fato da presente Ação, porquanto se pronunciou equivocadamente sobre a incidência 
de contribuição previdenciária sobre a GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária, 
tendo em vista que o objeto da presente Ação é a Gratificação SISCOM.

Verifica-se, de fato, que na Petição Inicial, a Autora, ora Embargada, apesar 
de  fazer  menção  à  GAJ  –  Gratificação  de  Atividade  Judiciária,  em  sua 
fundamentação e  pedido,  discorre  sobre a  Gratificação SISCOM, restando,  desta 
forma,  evidenciada  a  ocorrência  do  equívoco  no  Acórdão  embargado  por  ela 
apontado.

É  entendimento  do  STJ1,  que  não  incide  contribuição  previdenciária  nas 
parcelas de caráter indenizatório, ou seja, aquelas não incorporáveis aos rendimentos 
do servidor quando de sua aposentadoria.

A Gratificação SISCOM foi uma parcela criada para gratificar os servidores 
responsáveis pela movimentação diária dos processos no sistema, em decorrência da 
informatização  no  âmbito  deste  Tribunal,  tendo  em  vista  que  ultrapassavam  o 

1 PROCESSUAL  CIVIL.  OMISSÃO  INEXISTENTE.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO  DAS 
QUESTÕES  RECURSAIS.  REPOUSO  SEMANAL  REMUNERADO.  CARÁTER 
REMUNERATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 
pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. A contribuição previdenciária tem como regra de não incidência a configuração de caráter 
indenizatório  da  verba  paga,  decorrente  da  reparação  de  ato  ilícito  ou  ressarcimento  de  algum 
prejuízo sofrido pelo empregado.

3.  Insuscetível  classificar  como  indenizatório  o  descanso  semanal  remunerado,  pois  sua 
natureza estrutural  remete ao inafastável  caráter  remuneratório,  integrando parcela salarial,  sendo 
irrelevante  que  inexiste  a  efetiva  prestação  laboral  no  período,  porquanto  mantido  o  vínculo  de 
trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba.

Recurso especial  improvido (REsp 1444203/SC, Rel.  Ministro Humberto Martins,  Segunda 
Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014).



horário normal de expediente, sendo por eles percebida enquanto permanecessem no 
exercício  de  referida  atividade,  tratando-se,  portanto,  de  verba  de  natureza 
indenizatória, consoante Julgados deste Tribunal de Justiça2.

Desta  forma,  indevida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre 
referida  parcela,  devendo  a  Autora,  ora  Embargante,  ser  restituída  dos  valores 
descontados a este título, respeitada a prescrição quinquenal, como bem retratado na 
Sentença.

O  STJ3 e  este  Tribunal  de  Justiça4 firmaram  o  entendimento  de  que  é 
admitido  o  uso  de  embargos  de  declaração  com efeitos  infringentes,  em caráter 
excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, 

2 ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  LIMINAR  INDEFERIDA.  DESCONTOS 
PREVIDENCIÁRIOS.  INSURGÊNCIA.  TERÇO  DE  FÉRIAS  E  HORAS-EXTRAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. PRECEDENTES. Discussão sobre a  natureza das  demais 
verbas. Ausência de verossimilhança. Procedência parcial do recurso. "A partir do julgamento da PET 
7296 (Min. Eliana calmon, DJ de 28/10/09), a 1ª seção adotou o entendimento de que é ilegítima a 
exigência de contribuição previdenciária sobre a parcela de 1/3 acrescida à remuneração do servidor 
público por ocasião do gozo de férias. " (AR 3.974/DF, Rel. Ministro teori albino zavascki, primeira  
seção,  julgado em 09/06/2010,  dje  18/06/2010).  Se as  gratificações  pelo  exercício  de  função  do 
siscom e sobre horas extraordinárias não serão percebidas pela servidora quando se aposentar, não 
pode  constituir  base  de  calculo  da  contribuição  previdenciária.  (TJPB.  Acórdão  do  processo  nº 
20020080426881001.  Órgão  (1ª  câmara  civel)  relator  des.  Manoel  Soares  Monteiro.  J.  Em 
20/05/2010.)  inexistindo a verossimilhança do direito do agravado,  uma vez que ocorre a dúvida 
quanto à natureza das gratificações e vantagens pessoais, se são ou não incorporáveis ao vencimento 
do  servidor,  quando da  aposentadoria,  mostra-se  temerária  a  antecipação  da  tutela,  por  faltar  os 
requisitos  do  art.  273  do  código  de  processo  civil.  (TJPB,  AI 200.2010.023.847-2/001,  Primeira 
Câmara Especializada Cível, Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa, DJPB 11/05/2011). 

AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO-FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DO SISCOM E 
HORAS  EXTRAORDINÁRIAS.  SENTENÇA  JULGANDO  IMPROCEDENTE.  APELO  DA 
PROMOVENTE. PRELIMINAR DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
REJEIÇÃO. PROVIMENTO RECURSAL. REFORMA DA SENTENÇA.

-  Preliminar  rejeitada  face  a  condenação  em honorários  ter  sua  execução  condicionada  à 
comprovação de capacidade econômico-financeira, conforme previsão do artigo 12 da Lei 1.060/50.

- A contribuição previdenciária deve incidir sobre as verbas remuneratórias relativas ao cargo 
efetivo que  repercutirão nos proventos  futuros.  Se as  gratificações pelo exercício  de função do 
SISCOM e sobre horas extraordinárias não serão percebidas pela servidora quando se aposentar, não 
pode constituir base de cálculo da contribuição previdenciária.

- Nos termos do artigo 201, §11 da Constituição Federal, apenas as parcelas remuneratórias de 
caráter habitual integram base de cálculo da contribuição previdenciária, o que exclui a incidência do 
tributo sobre a gratificação em tela e as horas extraordinárias (TJPB, AC 200.2008.042688-1/001, 
Primeira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 20/05/2010).

3 DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO NA 
APRECIAÇÃO DE RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS - RECONHECIMENTO - 
NULIDADE  -  REAPRECIAÇÃO  DO  AGRAVO  REGIMENTAL  -  NECESSIDADE  DE 
INCURSÃO  NO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
SÚMULA Nº 7/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO.

1. Incide 
em erro de fato, e consequentemente deve ser anulado, o acórdão que trata de matéria diversa daquela 
dos autos.

2.  É 
vedada, em sede de recurso especial, a incursão no contexto fático-probatório dos autos. Súmula nº 
07/STJ.

3. 
Hipótese em que a tese fática da parte foi expressamente negada pelo Tribunal de origem.

4. 
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sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o 
resultado do julgamento.

Posto  isso,  acolho  os  Aclaratórios  para,  atribuindo-lhes  efeitos 
infringentes, reformar o Acórdão embargado e negar provimento à Remessa 
Necessária, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. Miguel de Britto 
Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da Silva) e o Exmo. 
Des. Leandro dos Santos (para composição do quorum). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

Embargos de declaração acolhidos para apreciar e negar provimento ao agravo regimental interposto 
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1167560/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado 
em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

4 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.  CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO. NECESSIDADE.  ART. 13 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Os embargos de declaração previstos no  art. 
535 e seguintes do código de processo civil podem conter efeito infringente, quando o vício a ser 
sanado tenha como consequência lógica a modificação do resultado do julgamento embargado, como 
ocorreu na espécie. Precedente do Superior Tribunal de justiça. - “ a atribuição de efeitos infringentes 
aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas naquelas situações em que, sanada 
a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado seja consequência natural da correção 
então efetuada. ” (STJ, EDCL no AGRG no RESP 1075738 / SP. Rel. Min. Vasco della giustina, des. 
Convocado do TJRS. J. Em 12/04/2012). - “ é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos  
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de 
fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do  
julgamento. ” (STJ, RESP nº 795093-RN, Rel. Min. Massami uyeda. J. Em 21/6/2007)

[...] 
(TJPB;  EDcl  2002184-47.2013.815.0000;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 

Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 26/06/2014).
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