
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 0024234-83.2011.815.2001
RELATOR :Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE :Lecivaldo Cavalcante  de Lacerda Lima
ADVOGADA :Camila Araújo Toscano de Moraes e outro
EMBARGADO :Estado da Paraíba,  representado por  sua Procuradora Daniele  Cristina Vieira 
Cesaro

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  — 
PREQUESTIONAMENTO  —  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE  —  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  ENTALHADA  NO  ACÓRDÃO 
HOSTILIZADO  —  IMPOSSIBILIDADE  —  INVIABILIDADE  SEM  A 
PRESENÇA DE QUALQUER VÍCIO — REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

—  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.  Não  ocorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem  ser  
rejeitados.

— Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente  
podem ser acolhidos se o acórdão atacado padecer de algum dos vícios previstos  
na legislação processual — omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do  
artigo 535 do Código de Processo Civil.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO.

Lecivaldo Cavalcante  de Lacerda Lima opôs embargos declaratórios (fls. 
278/281)  contra  Acórdão  proferido  pela  Terceira  Câmara  Cível  deste  Colendo  Tribunal  (fls. 
269/276), que não conheceu do recurso apelatório e adesivo, todavia, no tocante ao recurso oficial, 
deu provimento para julgar totalmente improcedente o pedido do demandante, haja vista não restar 
caracterizado qualquer tipo de redução salarial no subsídio do promovente.

Em suas razões recursais, afirma que as parcelas que o Estado da Paraíba 
nomeou como provisórias (venc. 13 sal.2006, no valor de R$ 581,25 e ressarcimento no valor de R$ 
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75,89) na verdade eram definitivas,  cabendo ao referido ente provar que estas não possuíam o 
referido status,  daí  porque,  alega existir  uma omissão na análise  de tais  vantagens,  no que diz 
respeito as suas incorporações.

É o relatório.
 
Voto:

Como se sabe, na sistemática processual delineada pelo Código de Processo 
Civil  pátrio,  os  Embargos  Declaratórios  assumem a  função  teleológica  de  completar  a  decisão 
omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando eventuais obscuridades ou contradições. Suas hipóteses de 
cabimento são exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 535 do referido código. 

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em que 
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte 
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la 
ex officio. Nesse sentido é que se alinha Nelson Nery Jr.1 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos 
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que  não está o órgão 
jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à exaustão, sob pena de 
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou máquina 
silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que, mesmo não 
sendo entendido como algo metafísico ou definível  a priori,  goza,  quando menos, de  status  ou 
standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente  investigar  a 
procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides 
deduzidas em juízo, é suficiente que se lhe atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à 
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que é “entendimento 
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial,  para expressar a sua convicção, não 
precisa  aduzir  comentários  sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua 
fundamentação pode ser sucinta,  pronunciando-se acerca do motivo que,  por si  só,  achou 
suficiente para a composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel.Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No  caso  específico  dos  autos,  a  matéria  de  fundo  fora  amplamente 
examinada, restando assentado que o pedido do promovente é impossível de ser atendido, haja vista 
que o Agente Fiscal recebe sua retribuição pecuniária através de subsídio e não remuneração. Sob 
esse  contexto,  o  que  era  percebido  a  título  de  vencimento,  representação  mensal,  gratificação, 
adicional e demais vantagens pecuniárias de caráter  remuneratório  foi  substituído pelo subsídio 
correspondente. Logo, o valor atualmente percebido pelo Agente Fiscal não poderá ser considerado 
como base de cálculo para a fixação da gratificação incorporada pela impetrante, pois o subsídio 
tem natureza retributiva pelo exercício de cargo, função ou mandato eletivo.

1  Código de Processo Comentado, 9ª ed, 2006.
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Firmou-se  ainda,  na  oportunidade,  o  entendimento  de  que a  Lei  Nº 
8.427/2007 ao fixar o subsídio como forma de remuneração dos servidores do Fisco Estadual, não 
suprimiu  vantagens,  mas  incorporou  todas  as  vantagens  remuneratórias  e  demais  vantagens 
pecuniárias  em uma parcela  única.  Ademais,  como é  cediço,  o  servidor  não adquire  direito  ao 
regime jurídico. 

Sobre o tema, ressaltamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
em situações análogas: 

AGRAVOS REGIMENTAIS  NO RECURSO ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
EXERCÍCIO  DE  FUNÇÕES  COMISSIONADAS  ENTRE  8/4/1998  E  4/9/2001. 
QUINTOS. INCORPORAÇÃO.  POSSIBILIDADE. SUBSÍDIO.  VANTAGEM 
PESSOAL.  CUMULAÇÃO.  DESCABIMENTO. I  -  A Medida  Provisória  n.º  2.225-
45/2001,  com  a  revogação  dos  artigos  3º  e  10  da  Lei  n.º  8.911/94,  autorizou 
a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada (precedente: MS 13538/DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe 
de 11/11/2008). II - Conforme entendimento consolidado no âmbito desta c. Corte e do 
e. STF, o direito adquirido, no que se refere à remuneração dos servidores públicos, 
traduz-se apenas na preservação do valor nominal dos vencimentos ou proventos, não 
protegendo  a  estrutura  remuneratória  ou  determinada  fórmula  de  composição 
de vencimento (precedente:  MS  12074/DF,  3ª  Seção,  de  minha  relatoria,  DJU  de 
10/09/2007). III - In casu, conforme se conclui da leitura do voto condutor do V. acórdão, 
restou preservado o valor nominal dos vencimentos do recorrente, razão pela qual não há 
que se falar em violação ao direito adquirido em face da exclusão das vantagens pessoais 
pleiteadas.  Agravos  regimentais  desprovidos. (STJ;  AgRg-REsp  1.104.121;  Proc.  
2008/0249477-5;  RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Felix  Fischer;  Julg.  18/06/2009;  DJE  
17/08/2009) 

No que diz  respeito  a  alegação de  que o Estado da Paraíba  deveria  ter 
provado de que as verbas ora discutidas eram de cunho provisório, não assiste razão a recorrente. É 
que  de  acordo  com as  regras  estabelecidas  pelo  CPC,  é  do  autor/embargante  a  obrigação  de 
demonstrar em juízo os fatos que levam ao convencimento do seu direito, pelo princípio do ônus da 
prova, a teor do art. 333, I do CPC, ipsis litteris:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em nota ao art. 333, I 
do Código de Processo Civil, comentam que:

“Segundo  a  regra  estatuída  por  Paulo,  compilada  por  Justiniano,  a  prova 
incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,  
2).  O autor  precisa  demonstrar  em juízo  a existência  do ato ou  fato por  ele  
descrito na inicial como ensejador de seu direito”. 2

Observa-se, portanto, que toda a matéria necessária ao julgamento da lide 
foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo impertinente o presente recurso. 

Se  no  acórdão  embargado  não  se  elaborou  crítica  expressa  para  fins  de 
rejeição ou não acolhimento da tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial adotou outros em 
seu  decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um silêncio eloqüente do que 
2  NERY JR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. Editora RT. São 

Paulo: 2007, p. 609.
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uma omissão embargável, traduzindo, pois, a sua rejeição tácita. 

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  a Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento  o   Exmo.  Sr.  Dr.  Ricardo  Vital  de Almeida  (Juiz  Convocado para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo. Des.  José Aurélio da Cruz  e a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 
de Justiça convocado.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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