
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 0003941-35.2011.815.0371 – 2ª VARA DE SOUSA

RELATOR : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE : Vanusa Maria de Sousa
ADVOGADA : Lincon Bezerra de Abrantes (OAB/PB 12.060)
EMBARGADO    : Município de Sousa
ADVOGADO        : Herbley Petrucio Abrantes Fernandes  (OAB/PB 14.007)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  —
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 1.022 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
—  Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no
recurso e considerados pertinentes ao deslinde da causa, descabe a
oposição de Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão
na espécie.

—  A pretensão de simples reexame da matéria não enseja Embargos
de Declaração.

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 Declaratórios, nos termos
do voto do relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de  Embargos Declaratórios opostos por  Vanusa Maria de
Sousa contra Acórdão (fls. 261/265) objetivando o prequestionamento da matéria.

No  Acórdão  recorrido,  esta  E.  Terceira  Câmara  Cível,  negou
provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão singular
que  havia  deixado  de  condenar  o  Município  de  Sousa  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade, ante a inexistência de previsão legal.

Inconformada, a recorrente requer o conhecimento e provimento dos
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presentes  embargos  prequestionador,  trazendo  como  fundamento  os  mesmos  invocados
quando  da  apresentação  do  recurso  apelatório,  ou  seja,  que  faz  jus  ao  recebimento  do
adicional de insalubridade.

É o 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.

O próprio STJ 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).

Verifica-se, na verdade, que a embargante não se conformando com a
fundamentação contrária da decisão em relação à sua pretensão, lançou mão dos declaratórios
de maneira totalmente infundada.

No  caso  em  exame,  todos  os  pontos  relevantes  ao  deslinde  da
controvérsia foram enfrentados por esta relatoria. Especificamente sobre a matéria suscitada
pela  recorrente,  restou consignado na decisão combatida que  “como à época do período
reclamado não havia legislação editada pelo promovido que descrevesse os requisitos para o
gozo do adicional de insalubridade, é de ser julgada improcedente a pretensão.”.

Assim,  considerando  que  a  Administração  Pública  está  adstrita  ao
princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual determina a
vinculação das atividades administrativas em conformidade com a lei e não havendo lei à
época não há que se falar em direito a tais valores.

Portanto, se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa
para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma 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 uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Sendo  assim,  e  sem  mais  para  análise,  REJEITO os  presentes
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embargos declaratórios. 

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram ainda do julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator) e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de
Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

     João Batista Barbosa
  Relator – Juiz convocado
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