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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0037377-42.2011.815.2001
Origem :6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante:Durval Cassimiro de Queiroga
Advogado :Mas F Saeger Galvão Filho
Embargado :Estado da Paraíba
Procurador :Augusto Sérgio Santiago de Brito Pereira

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO.  QUESTIONAMENTO
RELATIVO  À  INCORPORAÇÃO  DE  VERBAS  PESSOAIS.
APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL EM CONFRONTO
COM  JULGADOS  DO  STJ  E  DO  TJPB.  SEGUIMENTO
NEGADO. OMISSÃO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.
ALEGAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO PASSÍVEL DE
DISCUSSÃO  PELO  INSTRUMENTO  RECURSAL  EM
ANÁLISE. REJEIÇÃO.

Devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade, não servindo de meio para rediscutir os fatos já
analisados pelo órgão judicial.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  Durval
Cassimiro  de  Queiroga contra  decisão  monocrática  que  negou seguimento  ao
apelo, na forma do art. 557, CPC, por entender que a pretensão recursal está em
confronto com julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão ad quem.

Sustenta  o  embargante  como  sendo  omissão  no  decisum a
ausência  de  manifestação  de  juízo  de  valor  acerca  da  possibilidade  de
incorporação  de  vantagens  pessoais  ao  seu  patrimônio  jurídico,  afirmando,
também, que não objetiva questionar a matéria sob a ótica do direito adquirido ao
regime jurídico.

Aduz  que  a  pretensão  veiculada  na  petição  inicial  está
assegurada no art.  191 e parágrafos da Lei  Complementar estadual  n° 58/2003,
razão por que pleiteia o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e julgar
procedente o pedido formulado na exordial.

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

A decisão  prolatada  monocraticamente  foi  no  sentido  de
negar seguimento ao apelo, porquanto a pretensão recursal estava em confronto
com julgados dos STJ e deste Tribunal de Justiça.

Alega  o  embargante,  a  título  de  omissão,  que  não  houve
manifestação acerca da possibilidade de incorporação de vantagens pessoais ao
seu patrimônio jurídico.

O  ponto  especificado  pelo  embargante  nas  razões  dos
embargos de declaração não configura qualquer vício passível de análise por esse
instrumento recursal, pois deixou de apontar especificamente em que consistia a
omissão no contexto da decisão, apresentando argumentos para forçar a reanálise
da motivação do comando judicial embargado.
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Logo,  devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração
quando inexistir qualquer eiva de omissão, não servindo de meio para rediscutir
os fatos já analisados por este juízo.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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