
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0056181-53.2014.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procurador : Pablo Dayan Targino Braga.
Embargado : Oscar de Oliveira Sá Filho.
Advogado : Joacy Ribeiro da Silva (OAB/PB nº 4001).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSI-
BILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e  ju-
rídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 86/89) opostos pelo
Estado da Paraíba contra Acórdão (fls. 73/83) que deu parcial provimento ao
Reexame Necessário e à Apelação do ente federado, reformando em parte a
sentença  (fls. 45/48) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Capital que, nos autos da “Ação de Isonomia Salarial” ajuizada por Oscar de
Oliveira Sá Filho.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão quanto ao art.
37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo
Tribunal  Federal.  Defende  o  equívoco  da  manutenção  da  decisão  que
determina  a  implantação  ad eternum da  diferença  de  valores  em razão do
desvio de função, aduzindo que não se pode converter a natureza indenizatória
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em pensão vitalícia. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para
reforma do julgado.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  91/93),  pleiteando  a
manutenção  do  acórdão,  indicando  o  caráter  protelatório  do  recurso
apresentado.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, em especial a
tempestividade  recursal  –  considerado  o  prazo  em  dobro  da  fazenda  e  a
prerrogativa  de  intimação  pessoal  por  carga  dos  autos,  realizada  em
14/12/2017  (fls.  85),  bem  como  tendo  sido  interposto  o  recurso  no  dia
19/12/2017 –, conheço dos embargos de declaração. 

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Registre-se,  inicialmente,  que,  em  sua  construção
argumentativa,  o  embargante  procura  enquadrar  o  Acórdão recorrido  como
dotado  de  vício  de  julgamento,  mais  especificamente  como  incurso  em
omissão. Entretanto, o julgado se revela devidamente fundamentado, mediante
apreciação dos argumentos apresentados pelas partes litigantes e  do direito
aplicável à espécie.

Isso porque, numa demanda de pleito indenizatório salarial por
desvio de função, foi suficiente elucidada a aplicabilidade do teor da Súmula
nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, que atesta a garantia das diferenças
salariais  decorrentes do ato administrativo ilícito,  ressaltando, contudo, que
“(…) de outro vértice, conceder-se tais diferenças para o futuro é indenizar
fato simplesmente ainda não ocorrido, ratificando uma conduta ilícita por
parte da Administração, o que importaria, de fato, em um reenquadramento
disfarçado, o que é vedado sem a realização de novo concurso público” (fls.
74).

E mais, o dispositivo indicado como “omisso”, além de ter sido
expressamente  transcrito  na  fundamentação,  teve  seu  teor  doutrinário
elucidado  e  sua  correspondência  com  o  caso  em  apreciação  devidamente
associada, frisando-se que: “Portanto, não restam dúvidas de que o recorrido
só poderia ocupar, efetivamente, o cargo de agente penitenciário se houvesse
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prestado concurso público para tanto.  Todavia,  restando-se evidenciado o
desvio  de  função  para  a  qual  foi  contratado,  assumindo  compromissos  e
obrigações  que  demandavam  maior  complexidade,  torna-se  perfeitamente
possível o direito de o autor receber, a título de indenização, as diferenças
dos  vencimentos  da  função  efetivamente  desempenhada,  respeitada  a
prescrição quinquenal” (fls. 78).

Logo, como os termos do dispositivo devem ser interpretados a
partir  da  fundamentação  apresentada,  resta  evidenciado  nos  autos  que  não
houve  equiparação  salarial,  apenas  tendo  sido  entregue  a  prestação
jurisdicional no sentido de garantir que, enquanto a Administração mantiver o
demandante  em desvio  de  função,  deve-lhe  garantir  a  correta  indenização
salarial.

Não  se  requer  maiores  considerações  para  se  constatar  a
especificidade e análise pormenorizada de todas as circunstâncias fáticas que
envolveram a demanda, tendo sido suficientemente fundamentada a conclusão
judicial. A despeito da retórica recursal, percebe-se claramente que a decisão
colegiada não incorre em quaisquer dos vícios embargáveis, sendo coerente
com as alegações das partes e com os elementos de prova formados nos autos,
tendo  ocorrido  apreciação  por  demais  detalhada  da  questão  de  fato  e  de
direito.

Assim,  o  entendimento  normativo  sobre  a  matéria  foi
devidamente  explicitado,  as  circunstâncias  fáticas  de  igual  forma  foram
demasiadamente  detalhadas  e  a  entrega  jurisdicional  se  revelou  condizente
com o devido processual legal,  em conformidade com os ditames do Novo
Código de Processo Civil. 

A conclusão  do  julgado  é  que  se  revelou  contrária  ao  que
postulado pela embargante, de forma que não há qualquer vício embargável a
justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Assim,  as  próprias  razões  expostas  pelo  embargante  –  não
apontando  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  –
revelam que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
argumentações, tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo Tribunal negado
provimento, à unanimidade, ao apelo da parte embargante.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento da  causa,  confira-se  o aresto  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
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AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição), mas representam tentativa de obter o
rejulgamento da causa. Precedentes.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no  AREsp 749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Frise-se,  por  fim,  inexistir  intuito  protelatório  nas  razões
apresentadas, que se coadunam com o inconformismo em relação ao teor do
título judicial formado, reverberando uma construção argumentativa coerente
com os interesses recursais.

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Embargos de declaração nº 0056181-53.2014.815.2001 4


