
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos  de  Declaração  nº  0098067-03.2012.815.2001  — 4ª  Vara  da Fazenda  Pública  da
Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante : PBPREV – Paraíba Previdência, representada por seu Procurador Jovelino Carolino
Delgado (OAB/PB 17.281).
1º Embargado :  Estado da Paraíba,  representado por sua Procuradora Alessandra Ferreira
Aragão
2º Embargado : Hermano Costa de Moura.
Advogado : Danyson Fabião de Araújo Braga (OAB/PB 16.791)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO. 

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das  questões
debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do
decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições
ou  obscuridades.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem  ser
rejeitados.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios (fls. 161/169) opostos pela Pbprev –
Paraíba Previdência contra o acórdão de fls. 152/159, que DEU PROVIMENTO PARCIAL À
REMESSA E ÀS APELAÇÕES para reconhecer que a incidência da contribuição previdenciária
sobre  gratificação de função, gratificação de insalibridade, gratificação especial do art.57 inciso VII
da Lei Complementar 58/2003, POG/PM e PQG.PM, TEMP. PM VAR., OP.VTR e plantão extra é
legítima até 29/12/2012, quando foi editada a Lei Estadual nº 9.939/2012, momento a partir do qual
é ilícita a exação, sendo devida a restituição; bem como, determinar a restituição das contribuições
previdenciárias incidentes sobre o terço de férias, observada a prescrição quinquenal;  determinar
que o montante apurado seja monetariamente corrigido pelo INPC, da data do pagamento indevido,
incidindo juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; condenar as partes ao pagamento de
honorários  fixados  em  15%  do  valor  apurado  na  execução,  reconhecendo  a  sucumbência
recíproca na proporção de 30% para o apelante e 70% para a apelada. 

O embargante,  às  fls.  161/169,  aduz  que para  suspender  a  incidência  de
contribuição previdenciária, sobre quaisquer parcelas da remuneração do embargado é necessária a
subsunção  de  tais  parcelas  nas  exceções  previstas  na  Lei  nº  10.887/04  ou  na  Lei  Estadual  nº



9.939/12, na medida em que, se tratando de contribuição previdenciária cuja natureza é tributária,
segundo  entendimento  pacificado  do  Supremo  Tribunal  Federal,  qualquer  desoneração  está
condicionada a regulação em norma explícita e específica.

É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante  destacar  que as  omissões trazidas  nos embargos declaratórios
opostos pela PBPrev, no que diz respeito a exigência de previsão na Lei nº 10.887/04 ou na Lei
Estadual nº9.939/12 para outorga de desoneração tributária, não se aplicam ao caso, porquanto a
vedação de descontos sobre as supracitadas rubricas resulta da própria Constituição Federal, que,
em seu art.  201, §11, estabelece a inclusão apenas dos ganhos habituais na base de cálculo da
contribuição previdenciária. 

Ademais,  restou  consignado  no  acórdão  embargado  que  a  contribuição
previdenciária não poderá incidir sobre o terço constitucional de férias, pois essa verba não
está inserida no conceito de remuneração do servidor, sendo verba de natureza indenizatória.

No incidente de uniformização de jurisprudência Pet 7.296/PE, da relatoria
da Ministra Eliana Calmon, a Primeira Seção desta Corte, após acolher o pedido formulado pela
União, manteve a decisão prolatada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais  no sentido da impossibilidade de se incluir na base de cálculo da
contribuição previdenciária a parcela relativa ao terço constitucional de férias percebido por
servidor público.(STJ – AgRg na Pet 7193/RJ – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – Primeira
Seção – Dje 09.04.2010)

TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -  NATUREZA JURÍDICA -  NÃO-
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.
1.  A Primeira  Seção  do  STJ  considera  legítima  a  incidência  da  contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Precedentes.
2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da
natureza jurídica do terço constitucional de férias, considerado como verba
compensatória e  não incorporável  à  remuneração do servidor para fins  de
aposentadoria.



3.  Realinhamento  da  jurisprudência  do  STJ,  adequando-se  à  posição
sedimentada no Pretório Excelso.  Recurso especial não provido. (STJ – Resp.
1159293/DF – Rel.Min. Eliana Calmon – Segunda Turma – Dje 10/03/2010)

Sabe-se, POR FIM, não ser permitido o desconto previdenciário incidente
sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE
COBRANÇA DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  REJEITADA.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL.  REJEITADA.
DIVERSAS  VERBAS  COMPROVADAS.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS
DEVIDOS,  COM  A  RESSALVA  DAQUELES  SOBRE  O  TERÇO  DE  FÉRIAS.
DESPROVIMENTO  DAS  APELAÇÕES  CÍVEIS  E  DA REMESSA NECESSÁRIA.  -
Descontos  previdenciários  não  incidem  em verbas  de  natureza  indenizatórias,  tais
como diárias para viagem; ajuda de custo em razão da mudança de sede; indenização
de  transporte;  salário  família;  auxílio  alimentação;  auxílio  creche;  as  parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; a parcela percebida em
decorrência  do  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  comissionada  ou
gratificada  e  abono  de  permanência.  Precedentes  do  STJ.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00472948520118152001, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 24-02-2015) 

No caso,  não  vislumbro  qualquer  hipótese  ensejando  o  acolhimento  dos
embargos.

Verifica-se,  na  verdade,  que  o  recorrente  não  se  conformou  com  a
fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos aclaratórios de
maneira totalmente infundada, pretendendo, unicamente, rediscutir a matéria detalhada no acórdão. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento a Exma. Senhora Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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Embargos  de  Declaração  nº  0098067-03.2012.815.2001  — 4ª  Vara  da Fazenda  Pública  da
Capital.

Vistos, etc.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
           RELATOR


