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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0000524-13.2017.815.0000
Origem     : Comarca de Serra Branca
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante :  Leônidas Ramos Lopes
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB nº 4.007
Embargado : Município de Serra Branca

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  PIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECURSO  APELATÓRIO  DA  PARTE  AUTORA.
DESPROVIMENTO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA  NO  DECISÓRIO.  MANIFESTO
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA  TEMÁTICA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 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
expediente, impõe-se a sua rejeição.
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-  A  parte  dissente  dos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido,  deve  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
304/305V, opostos por Leônidas Ramos Lopes contra o acórdão de fls. 286/302, que
negou provimento à Remessa Oficial e a Apelação interposta, em face do Município
de Serra Branca, nos autos da vertente Ação de Cobrança.

Em suas razões, o recorrente alega merecer reparo a
decisão combatida, em decorrência de omissão, argumentando, para tanto, que o
decisum não se manifestou acerca do pedido do PIS/PASEP, apesar de expressamente
requerido.

Contrarrazões desnecessárias. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como se sabe, os embargos declaratórios se destinam
a  sanar,  em  sentenças,  decisões  e  acórdãos,  obscuridades,  dúvidas,  omissões  ou
contradições eventualmente existentes naquelas ou nestes (art. 1.022, do Código de
Processo Civil atual).
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A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, pois, de características de revisão total do julgado.

No caso dos autos, analisando as razões do reclamo,
percebe-se que o embargante, em verdade, não se conformou com a fundamentação
da decisão contrária  às  suas  intenções  e,  de maneira  infundada,  lançou mão dos
presentes embargos.

Todavia,  não  vislumbro  vício  algum a  ser  sanado,
pois todas as questões levantadas e necessárias ao correto deslinde do feito foram
devidamente enfrentadas, consoante se observa do excerto do decisório embargado
abaixo reproduzido, fls. 290/291:

Do acervo probatório encartado aos autos, vislumbro
que  o  vínculo  jurídico  entre  o  servidor  e  a
Administração é de natureza estatutária, porquanto
o  autor  está  submetido  a  regime  próprio  do  ente
municipal,  para  o  qual  labora,  e  a  jurisprudência
pátria  é  uníssona  ao  afirmar  que  as  normas,  de
índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob
a  égide  estatutária,  bem como  as  regulamentações
editadas  por  outros  entes  federados,  não  podem
usurpar a competência do ente municipal.
Nesse sentido, colaciono escólio do Superior Tribunal

Embargos de Declaração nº 0000524-13.2017.815.0000                                                                                                                              3



de Justiça:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados, em virtude da repartição
de competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93. 3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
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amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) – negritei.
Desta feita, imperioso se torna reconhecer o acerto da
decisão  que  sobre  o  PIS  e  o  FGTS  -  Fundo  de
Garantia por Tempo de Serviço, assim registrou, fl.
252:
E  por  consequência,  com  relação  às  verbas
perseguidas pelo promovente relativas ao FGTS e ao
PIS,  restam  impossibilitadas  suas  concessões,  em
razão  de  serem  asseguradas  apenas  aos
trabalhadores regido pela CLT.

Ademais, insta esclarecer que o PIS e o PASEP são
contribuições sociais de natureza tributária devidas pelas pessoas jurídicas com o
objetivo de financiar o seguro desemprego, contudo, a diferença é que este é um
benefício pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos, ou seja, os trabalhadores
concursados,  e aquele é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da
iniciativa privada. Logo, tendo o autor requerido na exordial o PIS, impossível agora
em segundo grau de jurisdição pleitear o recebimento do PASEP. 

De  outra  banda,  o  s  embargos  de  declaração  não
servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as
matérias já apreciadas, ou ainda explicitar dispositivos legais, mesmo para fins de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

Assim, não  é  necessário  grande  esforço  para  se
perceber que a postulação sob análise é inadmissível na via do recurso de integração,
posto que não diz respeito a quaisquer dos defeitos arrolados no art. 1.022 do Código
de Processo Civil.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
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DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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