
 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007382-59.2012.815.0251

Relator : Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes)
Embargante : Município de Patos
Advogados : Diogo Maia da Silva Mariz e Sharmilla Elpídio de Siqueira  
Embargada : Maria da Paz de Oliveira            
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. SUPOSTAS
CONTRADIÇÃO  E  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO.  CARÁTER  MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para
reformar julgado proferido por órgão colegiado,  a não ser
que  reste  configurada  ao  menos  uma  das  hipóteses  dos
incisos do art. 535 do CPC e, mesmo nesses casos, eventual
reforma com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer dos embargos declaratórios e
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rejeitá-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração,  fls.  262/268,  opostos
pelo  Município de Patos contra acórdão de fls. 255/259, nos autos da intitulada
Reclamação Trabalhista, ajuizada por Maria da Paz de Oliveira.

O órgão colegiado rejeitou a preliminar de incompetência da
Justiça  Comum  Estadual,  tendo  em  vista  a  servidora  pertencer  ao  quadro  de
pessoal efetivo daquele ente.

No  mérito,  negou  provimento  à  remessa  necessária  e  à
apelação do, ora, embargante porque:

1  –,  no  que  concerne  à  condenação  da  Edilidade  ao
pagamento dos terços constitucionais das férias dos anos de 2004, 2005 e 2006 e 13º
salários dos anos de 2004 e 2006, o município não se desincumbiu do seu ônus de
demonstrar o pagamento das referidas verbas e o juízo monocrático observou a
prescrição quinquenal;

2  –,  no  que  se  relaciona  aos  ônus  sucumbenciais,  a
sucumbência recíproca fora reconhecida na sentença.  

Sustenta o embargante existir na decisão colegiada omissão e
contradição “pois que, muito embora tenha sido consignado na ementa a observância ao
prazo  qüinqüenal,  não  declarou  a  prescrição  dos  títulos  pleiteados  pela  embargada.”,
acrescendo que “a ação apenas fora manejada pela embargada no ano de 2012 (09 de
novembro de 2012), assim, qualquer eventual direito da embargada estaria fulminado pelo
instituto da prescrição qüinqüenal anterior a novembro de 2007.”.

Requer  o  saneamento  dos  supostos  vícios,  dando-se
provimento aos embargos, com efeitos infringentes, “para declarar a prescrição de
eventuais  direitos  anteriores  a  cinco  anos  da propositura da  ação  (09 de  novembro de
2012).”.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Relator.
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Como é cediço, os embargos de declaração têm seu contorno
definido  no  art.  5351 do  CPC,  não  sendo  adequados  para  reformar  julgado
proferido por órgão colegiado, a não ser que reste configurada ao menos uma das
hipóteses dos incisos daquele dispositivo e, mesmo nestes casos, eventual reforma
com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.

O Município alega que o decisum é contraditório e encontra-
se omisso porque não declarou a prescrição das verbas anteriores aos 05 (cinco)
anos que antecedem o ajuizamento da ação, afirmando, ainda, que a propositura
ocorrera no ano de 2012.

As razões dos embargos são manifestamente improcedentes
e com claro caráter procrastinatório.

Primeiramente,  porque  o  ajuizamento  ocorrera  em
25/03/2009, conforme consta de forma nítida e legível à fl. 02, fato esse que, sem
nenhuma dúvida, é de conhecimento do embargante que inclusive opôs exceção
de incompetência em 15/04/2009 (fl. 39).

Em segundo lugar,  na própria decisão colegiada recorrida,
foi transcrito o dispositivo da sentença, no qual o juízo a quo não deixa dúvidas de
que declarou prescritas eventuais verbas do período antecedente aos 05 (cinco)
anos  anteriores  à  propositura  da  demanda,  observando,  dessa  forma,  a
quinquenalidade. Confira-se:

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo Município
de Patos contra sentença, fls. 206/215, prolatada pelo juízo da 4ª Vara da
comarca de Patos que,  nos autos da intitulada Reclamação Trabalhista
ajuizada por  Maria  da Paz de Oliveira  em face  do apelante,  julgou o
pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ (…)
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto:
( … )
e) julgo parcialmente procedente o pedido de 1/3 de férias e
de  13º  salário  para  condenar  o  município  demandado  a
pagar à parte autora  um terço de férias dos anos de 2004,

1 Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
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2005  e  2006  e  13º  salário  de  2004  e  2006, observada  a
prescrição quinquenal.
( … )
Nessa atmosfera, fixo honorários advocatícios, por equidade,
no montante  de  R$ 800,00  (oitocentos  reais),  devidamente
atualizado.
( … )
Concernente ao duplo grau de jurisdição, o STJ amalgamou
o entendimento de que sentença ilíquida, proferida contra a
Fazenda  Pública,  suas  autarquias  e  fundações  de  direito
público  está  sujeita  ao  reexame  necessário  na  dicção  da
Súmula nº 490/STJ, verbum ad verbum;
( … )”

Ao  contrário  do  sustentado  pelo  recorrente,  a  decisão
colegiada não deveria declarar prescritas quaisquer verbas, tendo em vista que o
Juízo  da  4ª  Vara  da  comarca  de  Patos  já  o  fizera,  corretamente –  como bem
demonstrado  no  acórdão  vergastado  –,  motivo  pelo  qual  não  restava  outra
alternativa aos julgadores desta instância que não fosse a ratificação do decisum do
primeiro grau.

Ora, inevitável concluir o objetivo de rejulgamento da causa
através dos embargos, com caráter meramente procrastinatório, o que implica na
sua rejeição.

Com  essas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

 
É como voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09
de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 272, o Exmo. Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento,  além  deste
relator,  o  Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e  Benevides e  o  Exmo. Des.  José
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Marcos Coelho de Salles
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 Juiz convocado/Relator
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