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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA. RECURSOS OPOSTOS PELO ESTADO DA PARAÍBA E PELA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. OMISSÕES ALEGADAS. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO  DE REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE AMBOS OS ACLARATÓRIOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva de
omissão,  contradição  ou  obscuridade  a  ser  sanada,  não  servindo  de  meio  de
prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais.

2. Embargos rejeitados.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos  de  Declaração  na  Apelação  e  na  Remessa  Necessária  n.º  0004245-
35.2013.815.0251,  em que  figuram como Embargantes  o  Estado  da  Paraíba e  a
PBPREV  –  Paraíba  Previdência  e  como  Embargada  Ameliana  Trajano  do
Nascimento Bezerra.

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 Aclaratórios, rejeitando-os.

VOTO.

O Estado da Paraíba opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de
f. 123/126, que determinou, de ofício, a sua reinclusão no polo passivo da lide, e
proveu parcialmente a Remessa Necessária e a Apelação interposta pela Autarquia
Previdenciária  para,  reformando  a  Sentença  proferida  pelo  Juízo  da  5.ª  Vara da
Comarca de Patos, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação Negativa de Fazer
e Repetição de Indébito ajuizada por  Ameliana Trajano do Nascimento Bezerra
em desfavor dele, Embargante, e da PBPREV – Paraíba Previdência,  determinar
que os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação sejam aplicados a partir
do trânsito em julgado daquela Decisão.

Em suas razões, f. 129/135, o Embargante alegou que o Decisum foi omisso



por não se manifestar sobre a violação ao princípio da  non reformatio in pejus  no
momento  em  que  determinou  o  seu  retorno  ao  polo  passivo  da  Demanda,
requerendo,  ao  final,  o  acolhimento  dos  Embargos  e  o  prequestionamento  da
matéria.

A  PBPREV  –  Paraíba  Previdência  também  opôs  Embargos  de
Declaração, f. 137/140, alegando que o Julgado foi omisso, ao argumento de que
não  se  pronunciou  sobre  a  aplicabilidade,  ao  caso,  das  regras  contidas  na  Lei
Estadual n.º 8.923/2009.

Pugnou pelo  acolhimento dos  Aclaratórios  para  que  haja  pronunciamento
judicial  sobre  o  disposto  na  Lei  Estadual  n.º  8.923/2009,  e  para  fins  de
prequestionamento da matéria, possibilitando a interposição de recurso à Instância
Superior.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Embargos  de
Declaração opostos pelo Estado da Paraíba e pela PBPREV.

O Estado da Paraíba, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar que o
Julgado  foi  omisso  ao  não  se  manifestar  sobre  a  violação  ao  princípio  da  non
reformatio in pejus no momento em que determinou o seu retorno ao polo passivo da
Demanda.

O Acórdão embargado enfrentou referido ponto de forma expressa, clara e
coerente,  concluindo,  com  base  em  Súmula  deste  Tribunal  de  Justiça  e  em
entendimento do STJ,  que o Estado da Paraíba possui  responsabilidade solidária
quanto  à  obrigação  de  restituir  a  contribuição  previdenciária  indevidamente
descontada  e  exclusiva  no  tocante  à abstenção  de  futuros  descontos  indevidos,
motivo pelo qual determinou, de ofício, o seu retorno ao polo passivo da lide sem
que isso implicasse em violação ao princípio da  non reformatio in pejus, uma vez
que a legitimidade passiva ad causam constitui matéria de ordem pública.

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

[…]
A exclusão, pelo Juízo, do Estado da Paraíba do polo passivo da Ação esbarra

nas Súmulas n. 481 e nº 492 deste Tribunal de Justiça, por meio das quais firmou-
se  o  entendimento  de  que  a  obrigação  de  restituição  de  contribuição
previdenciária  recolhida  por  servidor  é  do  Instituto  de  Previdência  e  do  Ente
Estatal  e que este tem legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de não

1 “O  Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme  o  caso,  e  as  autarquias  responsáveis  pelo
gerenciamento do Regime Próprio de Previdência, têm legitimidade passiva quanto à obrigação de
restituição  de  contribuição  previdenciária  recolhida  por  servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por
pensionista” (Súmula n. 48, do TJPB). 

2.  “O Estado  da  Paraíba  e  os  Municípios,  conforme o caso,  têm legitimidade passiva exclusiva
quanto à obrigação de não fazer de abstenção de futuros descontos de contribuição previdenciária do
servidor em atividade” (Súmula n. 49, do TJPB).



fazer  consubstanciada  na  abstenção  de  futuros  descontos  de  contribuição
previdenciária do servidor em atividade.

Em  se  tratando  de  ação  em  que  se  pretende  a  suspensão  dos  descontos
previdenciários e a devolução do indébito tributário, tendo o Estado da Paraíba
quanto  à  PBPREV  são  partes  legítimas  para  figurarem  no  polo  passivo  da
demanda, razão pela qual, declaro, de ofício, a legitimidade passiva ad causam
do Estado  da Paraíba,  não  configurando  reformatio  in  pejus nos  termos  da
Súmula n.º  45, do STJ3,  por  se tratar  de matéria  de ordem pública,  conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça4. [...]

A Autarquia  Previdenciária,  por  sua  vez, insurgiu-se,  de forma genérica,
contra  a  conclusão adotada no Julgado que  alterou a  Sentença apenas  no ponto
relativo aos juros de mora, mantendo o entendimento de que, apenas após o advento
da Lei nº 8.923/2009, a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ passou a ter
caráter vencimental, revestindo-se de legalidade os descontos sobre ela incidentes a
título de contribuição previdenciária.

Em decorrência da fundamentação acima invocada, a Embargante aponta a
ausência de manifestação expressa sobre a matéria invocada, sem indicar os disposi-
tivos legais prequestionados, limitando-se, em suas razões, a afirmar que a incidên-
cia de descontos de natureza previdenciária sobre a GAJ eram legítimos antes da
edição da Lei n.º 8.923/2009, matéria enfrentada de forma expressa, clara e coerente
no Acórdão embargado.

Pretendem os Embargantes, na verdade, rediscutir o mérito expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal5.

Não  estando  presentes  quaisquer  dos  vícios  apontados  em  ambos  os

3. “No Reexame Necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública"
(Súmula n.º 45 do STJ).

4. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 515, § 3º,
DO  CPC.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.  REFORMATIO  IN  PEJUS.  INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
se cogita a ocorrência de  reformatio in pejus quando a alteração da sentença, em sede de remessa
necessária ou recurso voluntário, se dá em razão de matéria de ordem pública. 2. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no REsp 1261397/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
julgado em 20/09/2012, publicado no DJe de 03/10/2012).

5  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do  decisum,
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp
1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/6/2011). 3. Embargos manejados
com nítido  caráter  infringente,  onde se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente  decidida.  4.
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).



Embargos de Declaração, o caráter prequestionatório que os Embargantes desejam
emprestar-lhes não tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a
matéria discutida.

No que diz respeito ao prequestionamento de dispositivos legais, embora seja
cabível  a  oposição de  embargos de declaração com tal  propósito,  é  necessária  a
configuração de alguma das hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, o que
não ocorreu na hipótese vertente6.

Posto isso,  conhecidos os Embargos de Declaração opostos pelo Estado
da Paraíba e pela PBPREV – Paraíba Previdência, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

6AGRAVO 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).


