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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0041380-69.2013.815.2001
RELATOR :  Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                                   
EMBARGANTE      :  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador,
                                   Pablo Dayan Targino Braga
EMBARGADO        :  Maria Rita Meneses de Almeida
ADVOGADO           :   Francisco Eugênio Gouvêa Neiva (OAB/PB 11447)  

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  ERRO
MATERIAL.  TENTATIVA  DE  REDISCUTIR  MATÉRIA
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE  HIPÓTESE  A  ENSEJAR  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração servem para suprir omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais que venham
a ocorrer  no  decisum.  Ausentes  tais  hipóteses,  há  de se
rejeitar  o  recurso,  por  ausência  de seus pressupostos  de
admissibilidade.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração  opostos pelo Estado da
Paraíba, em face do acórdão de fls. 80/81v, que, nos autos da Ação Ordinária
ajuizada por Maria Rita Meneses de Almeida,  negou provimento à remessa
oficial e ao recurso apelatório interposto pelo Estado/embargante, mantendo a
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pleito exordial,
por meio do qual a autora/embargada pretendia receber diferenças salariais
decorrentes de desvio de função.
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Nas  razões  dos  presentes  embargos  (fls.  85/88),  o
Estado/embargante alega que, ao manter a sentença,  o acórdão foi  omisso
quanto à aplicação do art. 37, II, da CF, em cotejo com a Súmula Vinculante nº
43 do STF. 

Não houve contrarrazões.

VOTO

Verifica-se dos autos que a ora embargada ajuizou a presente
ação requerendo o pagamento de diferenças salariais porque, apesar de haver
sido  contratada  pelo  Estado  da  Paraíba  como  agente  administrativa,  vem,
desde junho de 2011 (fl. 17), exercendo as funções típicas do cargo de agente
penitenciário, caracterizando o desvio de função.

Na  sentença  de  primeiro  grau,  o  magistrado  a  quo  julgou
parcialmente  procedente  o  pleito  exordial,  condenando  a  edilidade  a:  1)
implantar no contracheque da autora o valor remuneratório correspondente ao
cargo de agente penitenciário, a perdurar enquanto a administração não sanar
o  desvio  funcional;  2) pagar  as  diferenças salariais  entre  o  percebido pela
autora e os inerentes ao cargo de agente penitenciário, desde junho de 2011
até o trânsito em julgado da sentença.

No  acórdão  ora  embargado,  esta  Egrégia  Câmara  negou
provimento à remessa oficial e ao apelo do Estado/promovido, com menção
inclusive ao disposto na Súmula 378 do STJ, aplicável à hipótese dos autos:
“Reconhecido o desvio de função,  o servidor faz jus às diferenças salariais
decorrentes”.

Nos  presentes  embargos,  o  Estado/embargante  alega  que,  ao
manter a sentença, o aresto foi omisso quanto à aplicação do art. 37, II, da CF,
em cotejo com a Súmula Vinculante nº 431 do STF. Aduziu, nesse aspecto, que
“o que se determinou não foi  apenas o pagamento da diferença salarial  do
servidor desviado, mas a perpetuação desse pagamento ad infinitum, com a
efetiva transmudação do cargo a que fora inicialmente investida recorrida” (fl.
86),  o  que,  na  sua  ótica,  ofende  o  dispositivo  constitucional  e  a  súmula
vinculante acima citados.

Ocorre  que,  ao  contrário  do  que  alega  o  embargante,  não  foi
determinada a perpetuação ad infinitum do pagamento das diferenças entre as
remunerações  da  função  para  o  qual  a  autora  foi  contratada  (agente
administrativo) e daquela que vem exercendo de fato (agente penitenciário),
mas, tão somente, a quitação de tal diferença,  enquanto perdurar o desvio
de função. Confira-se, nesse sentido, trechos do aresto embargado:

“[…] in casu, a sentença a quo não garantiu qualquer direito
a  reenquadramento  ou  a  aumento  por  isonomia,  tendo
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assegurado, tão somente, o direito de a autora receber pelo
cargo  correspondente  à  função  que  está  a  exercer,
enquanto  permanecer  o  desvio  verificado,  com  o
pagamento das respectivas diferenças.
[…]
Registro  que,  além  de  delimitar  a  implantação  das
diferenças  apenas  enquanto  permanecer  o  desvio
verificado   (e não   ad infinitum)  , o magistrado a quo também
já determinou que o retroativo seja quitado apenas  a  partir
de junho de 2011 (mês a partir do qual resta efetivamente
comprovado o início do desvio de função), até o trânsito em
julgado da sentença.” 

Com  efeito,  denota-se  que  a  matéria  trazida  à  baila  nestes
embargos já restou devidamente abordada no acórdão, motivo pelo qual não
há que se falar em omissão.

O  que  se  percebe,  na  realidade,  é  que,  sob  o  pretexto  de
omissão, a embargante pretende reacender debate meritório, finalidade para a
qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]. DECISÃO MANTIDA.
1.  Inexistentes  as  hipóteses  do  art.  535  do  CPC,  não
merecem  acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm
nítido caráter infringente.
2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação  de  inconformismo  ou  à  rediscussão  do
julgado. […].2

Destarte,  inexistindo  na  presente  hipótese  qualquer  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no decisum, é imperativa a rejeição
dos embargos.

Face  ao  exposto,  REJEITO os  presentes  embargos  de
declaração.

    
É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. José Ricardo Porto, Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

2 STJ - AgRg no AREsp 560.847/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
26/05/2015.



Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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