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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO
DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO  COMBATIDO,  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA. 

-  É  de  se  rejeitar  os  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade,  contradição  e  erro  material
porventura apontados.

-  No  presente  caso,  não  merece  acolhimento  a  súplica
manejada, uma vez que objetiva rediscutir os fundamentos da
decisão já analisada neste caderno.

- É desnecessário o prequestionamento explícito para fins de
interposição de futuros recursos no âmbito do STJ e/ou STF,
pois,  segundo  o  art.  1.025  do  novo  CPC  “Consideram-se
incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o  embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”

VISTOS,  relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Colenda  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 
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RELATÓRIO

Inconformado com o acórdão de fls. 134/141, que rejeitou a preliminar arguida e
proveu, em parte, a apelação cível e a remessa necessária, o Estado da Paraíba opôs os presentes
aclaratórios, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer aviada por
Tiago  Manoel  da  Silva  e  outros, em  desfavor  do  embargante  e  da  PBPREV-  Paraíba
Previdência. 

Em suas razões (fls. 150/153), o recorrente alega existir omissão no julgado, ante a
ausência de manifestação acerca dos arts. 40, §3º, da Constituição Federal, 97, 111 e 176 do Código
Tributário Nacional, além do art. 1º, da Lei Federal nº 10.887/2004. 

Ademais,  aduz  que  isenção  tributária  deve  estar  prevista  em legislação  expressa
nesse sentido, de modo que não cabe ao Judiciário fazê-lo, em respeito ao princípio da separação
dos  poderes,  arguindo,  ainda,  que  a  contribuição  previdenciária  deve  incidir  sobre  o  total  da
remuneração percebida pelo servidor. 

Ante o exposto, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar os
vícios apontados, ainda visando o prequestionamento da matéria.

É o breve relatório.

VOTO

De início,  cumpre  mencionar que, segundo o rol taxativo do art.  1.022 do  Novel
Código de Ritos, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material. In verbis:

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.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

Neste sentido:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO  COMBATIDO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  REJEIÇÃO. -  Os
embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do
julgado  e  inexistindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
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expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição. -  Nem  mesmo  para  fins  de
prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram repelidos pela fundamentação desenvolvida na decisão. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  01286203320128152001,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO , j. em 30-07-2015) 

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

Pois bem, alega o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de
que não houve pronunciamento acerca dos artigos 40, §3º, da CF, 97, 111 e 176 do CTN, além do
art. 1º, da Lei Federal nº 10.887/2004, os quais tratam, em suma, sobre a necessidade de legislação
expressa para a concessão de isenção tributária, bem como que a contribuição previdenciária deve
incidir sobre o total da remuneração do servidor. 

Com o exame das razões do recurso, vê-se que o recorrente pretende, tão somente, a
reforma do acórdão de fls. 134/141, que proveu, em parte, o seu apelo e a remessa necessária, para
reformar a sentença de primeiro grau e retirar a determinação de devolução de contribuição
previdenciária  incidente  sobre  a  gratificação  do  art.  57,  VIII,  da  LC  58/2003-  GPC,  do
período de janeiro de 2011 até 28 de dezembro de 2012.

Entretanto, não se vislumbra o alegado vício a ensejar a utilização desta estreita via
recursal,  sobretudo porque a análise  dos dispositivos  elencados pelo insurgente não se mostrou
necessária diante do caso em disceptação. Assim, o que se percebe, na verdade, é que o suplicante
intenta, unicamente, o rejulgamento do feito, o que não se pode admitir, já que os embargos não se
prestam para tal fim. 

Por fim, acerca do prequestionamento  é importante registrar que “o  juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.”.1

Outrossim, segundo o art. 1.025 do novo CPC “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”

Vejamos o recente entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO
DO  PROCESSO  POR  PREJUDICIALIDADE  EXTERNA.
OBRIGATORIEDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO IMPROVIDO.1.  A
negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz,
mesmo  após  provocado  por  meio  de  embargos  de  declaração,  em
decidir  todas  as  questões  submetidas  ao  seu  julgamento,  com
fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e

1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
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conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-
se  desnecessário,  contudo,  a  manifestação  judicial  sobre  todos  os
argumentos  declinados  pelas  partes.2.  Esta  Corte  Superior  possui
entendimento  no  sentido  de  que  a  suspensão  do  processo  ante  a
existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui
caráter obrigatório,  cabendo ao juízo local  aferir  a plausibilidade da
paralisação consoante as circunstâncias do caso.3. O recurso especial
(EREsp  1.420.632/ES)  interposto  contra  o  acórdão  na  origem  que
excluiu o ora agravante do polo ativo do feito executivo - apresentado,
no presente recurso especial,  como prejudicialidade externa capaz de
ensejar a suspensão do feito - transitou em julgado em 10 de novembro
de 2016. Desse modo, não mais existe sequer a prejudicialidade externa
alegada pelo recorrente para sustentar a paralisação do feito.
4. Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp 1416941/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) (grifei)

Posto isso, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/02
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