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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA.  FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame do  julgado.  Ausente
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quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  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.
301/308,  opostos  por  Julávio Machado Nóbrega contra  acórdão,  fls.  284/299,  que
negou provimento aos Recursos Apelatórios de fls.  230/234 e 239/259,  interpostos
pelo Estado da Paraíba e pelo embargante, respectivamente.

 

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
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ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista a ausência de manifestação acerca
da análise da incorporação das vantagens pessoais ao patrimônio jurídico do autor.

Devidamente  intimada,  a  embargada  apresentou
contrarrazões,  fls.  324/328,  onde  afirma  ausência  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade no  decisum recorrido,  haja  vista  o  julgador  ter  se  pronunciado sobre
todas as questões aventadas pelo embargante. Por fim, aduz o caráter protelatório
dos aclaratórios.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

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  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

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
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mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o
feito, pois, examinando o decisum embargado, verifica-se que a abordagem acerca da
temática em debate, qual seja, a análise de incorporação das vantagens pessoais ao
patrimônio jurídico do autor, restou clara e detida, senão vejamos:

Inicialmente, cumpre registrar que as vantagens, de
caráter pessoal, postuladas pelo demandante, foram
excluídas de seus proventos, após a entrada em vigor
da  Lei  Estadual  nº  8.427/2007,  em janeiro  de  2008,
que estabeleceu o PCCR - Plano de Cargos, Carreiras
e  Remuneração,  do  Grupo  Ocupacional  de
Servidores  Fiscais  Tributários  -  SFT  do  Estado  da
Paraíba, e alterou a forma de remuneração, consoante
o art. 17:
Art. 1º - Os integrantes do Grupo Servidores Fiscais
Tributários  serão  remunerados  por  subsídio  fixado
em parcela única,  vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de
representação  ou  outra  espécie  remuneratória,  nos
termos dos §§ 4° e 8° do art. 39 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Nessa  senda,  os  Auditores  Fiscais  Tributários
Estaduais, como é o caso do promovente, passaram a
ter  a  remuneração,  em forma de subsídio,  ou seja,
fixado em parcela única, sem acréscimo de qualquer
gratificação, consoante dispõe o § 4º, do art. 39, da
Constituição  Federal.  Eis  o  preceptivo  legal
supracitado:
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal,  integrado
por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§  4º  O  membro  de  Poder,  o  detentor  de  mandato
eletivo,  os  Ministros  de  Estado  e  os  Secretários
Estaduais  e  Municipais  serão  remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Dessa forma, o autor não faz jus à incorporação, em
seus proventos, das gratificações requeridas, em face
da vedação legal, posto que desde janeiro de 2008, a
remuneração de seu cargo passou a ser, por meio de
subsídio,  em  parcela  única,  com  exclusão  de
gratificações.
Ademais,  insta  esclarecer  que  o  Supremo  Tribunal
Federal, como guardião da Constituição Federal, nos
termos do art. 102, da Carta Magna, preceitua que o
servidor  público  não  possui  direito  adquirido  a
regime  jurídico,  desde  que  seja  preservada  sua
irredutibilidade salarial.
Por  oportuno,  convém  trazer  à  baila  o  presente
escólio: 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  INSTITUIÇÃO  DA
REMUNERAÇÃO  NA  FORMA  DE  SUBSÍDIO.
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A
FORMA  DE  CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  PRESERVAÇÃO  DO  VALOR
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NOMINAL.  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA  NO  RE  N.  563.965.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  1.  O  regime
jurídico  pertinente  à  composição  dos  vencimentos,
desde que  a  eventual  modificação  introduzida  por
ato  legislativo  superveniente  preserve  o  montante
global  da  remuneração  e,  em  consequência,  não
provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o
direito adquirido (precedentes: RE n. 597.838 - AgR,
relator o ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma,
dje  de  24.2.11;  RE  n.  601.985  -  AgR,  relatora  a
ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE
n. 375.936 - AgR, relator o ministro Carlos Britto, 1ª
Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650 - AgR, relator o
ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre
outros). 2. A repercussão geral do tema, reconhecida
no julgamento do RE n. 563.965 - RG/RN, relatora a
ministra Cármen Lúcia,  confirmou a jurisprudência
desta  corte  no  sentido  de  que  não  há  direito
adquirido  à  forma  de  cálculo  de  remuneração,
enfatizando,  ainda,  a  legitimidade  de  Lei
superveniente  que,  sem  causar  decesso
remuneratório,  desvincule  o  cálculo  da  vantagem
incorporada dos vencimentos do cargo em comissão
ou  função  de  confiança  outrora  ocupado  pelo
servidor, passando a quantia a ela correspondente a
ser  reajustada  segundo  os  critérios  das  revisões
gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR
643.289;  RS;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;
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Julg. 22/11/2011; DJE 08/02/2012; Pág. 18) - negritei.
Nesse  mesmo  sentido,  é  a  orientação  do  Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  LEIS  DELEGADAS  NºS  113  E
175/2007  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS.
INSTITUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO.  EXTINÇÃO  DE
VANTAGENS  REMUNERATÓRIAS.
LEGALIDADE.  VALOR  NOMINAL  DOS
VENCIMENTOS  PRESERVADO.  OBSERVÂNCIA
DA  IRREDUTIBILIDADE  VENCIMENTAL.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A
REGIME  JURÍDICO  E  DE  VENCIMENTOS.
DECISÃO  JUDICIAL  SOBRE  INCORPORAÇÃO
DE GRATIFICAÇÃO. EFICÁCIA TEMPORAL DA
COISA  JULGADA  (CLÁUSULA  REBUS  SIC
STANTIBUS).  1.  Este  Tribunal  Superior  possui
jurisprudência firmada no sentido de não possuir o
servidor público direito adquirido a regime jurídico,
tampouco a regime de vencimentos ou de proventos,
sendo possível à Administração promover alterações
na  composição  remuneratória  e  nos  critérios  de
cálculo, como extinguir,  reduzir ou criar vantagens
ou  gratificações,  instituindo,  inclusive,  o  subsídio,
desde  que  não  haja  diminuição  no  valor  nominal
percebido, em respeito ao princípio constitucional da
irredutibilidade  de  vencimentos.  2.  Consoante
entendimento consagrado por esta Corte Superior, a
Lei superveniente que promove a reestruturação do
sistema  remuneratório  do  servidor  público  pode
dispor  sobre  a  absorção  das  vantagens  pessoais
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incorporadas,  ainda  que  tenham  sido  obtidas
judicialmente,  desde  que  observada,  de  qualquer
modo,  a  irredutibilidade  nominal  de  vencimentos.
Isso  porque  a  decisão  judicial,  em  tais  hipóteses,
obedece a cláusula rebus  SIC stantibus,  a  produzir
efeitos  somente  quando  mantiverem  hígidas  as
situações de fato e de direito existentes no momento
de  sua  prolação,  de  sorte  que  não  há  falar  em
violação do princípio constitucional da coisa julgada
(art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). 3. A nova
sistemática  de  cálculo  dos  vencimentos/proventos
instituída pela Lei Delegada Estadual nº 175/2007 de
Minas  Gerais  não  ocasionou  decréscimo
remuneratório. Ao contrário, as verbas extintas foram
unificadas  e  incorporadas  em parcela  única,  tendo
havido, outrossim, incremento salarial. Logo, não há
falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos  nem  ao  princípio  da  reserva  legal.  4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg-EDcl-RMS  29.647;  Proc.  2009/0105474-3;  MG;
Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;
Julg. 25/09/2012; DJE 02/10/2012) - destaquei.
Logo,  conclui-se  que  não  há  violação  ao  direito
adquirido, em face de mudança no regime jurídico,
de  vencimentos,  ou  de  proventos  do  servidor
público, podendo este ser alterado a qualquer tempo,
desde que seja por meio de lei  e não desrespeite o
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Nesse  diapasão,  impende  consignar  que  foi
obedecido  o  requisito  concernente  à  mudança  de
regime  jurídico  por  meio  de  lei,  pois  houve
reestruturação  na  carreira  e  na  forma  de
remuneração para o cargo do promovente, conforme
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se depreende da Lei Estadual nº 8.427/2007.
Ato contínuo, passo a verificar se o segundo requisito
autorizador  da  alteração  de  regime  jurídico  foi
observado,  qual  seja,  a  irredutibilidade  do  valor
nominal dos vencimentos.
Do  cotejo  dos  autos,  precisamente,  das  fichas
financeiras encartadas, fls. 46/49, resta demonstrado
que  o  pressuposto  alusivo  à  irredutibilidade  de
vencimentos somente foi cumprido a partir de julho
de  2008,  quando  desde  janeiro  do  mesmo  ano,  o
demandante já estava recebendo seus proventos na
forma  de  subsídio,  porquanto  as  diferenças
existentes entre o lapso temporal, de janeiro a junho
de 2008, devem ser adimplidas, a fim de não haver
afronta  ao  princípio  constitucional  de
irredutibilidade  salarial,  tendo  sido,  o  Magistrado
sentenciante bastante elucidativo acerca da temática
abordada, fl. 214:
Merece consideração,  na presente hipótese,  que no
ano  de  2008,  o  subsídio  implantado  foi  inferior  à
remuneração  que  vinha  sendo  recebida  pelo  autor
em  2007,  o  que  contraria  o  art.  37,  XV  da  CF/88,
assim, embora válida a aplicação do novo sistema de
remuneração pelo subsídio, não pode haver redução
do salário, havendo crédito do autor, nas diferenças
do ano de 2008, nos meses de janeiro a junho de 2008,
pois a partir de julho de 2008, o valor do subsídio
passou  a  ser  superior  à  remuneração  recebida  em
2007.
Diante  do  panorama,  acima  narrado,  colaciono
julgados desta Corte de Justiça acerca da matéria:
ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO
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DE  FAZER.  AGENTE FISCAL  CONCURSADO.
PRETENSÃO  À  INCORPORAÇÃO  DE
VANTAGENS  PECUNIÁRIAS.  VANTAGEM
PESSOAL  NOMINALMENTE
IDENTIFICADA/VPNI.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO PROMOVIDO,
EM  CONTRARRAZÕES,  DE  AUSÊNCIA  DE
DIALETICIDADE  RECURSAL.  REJEIÇÃO.
PRELIMINAR  ARGUIDA  PELO  APELANTE  DE
NULIDADE  DE  SENTENÇA  POR  INTIMAÇÃO
DAS PARTES POR NOTA DE FORO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. DIREITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO
JÁ INCORPORADA, DECORRENTES DO TEMPO
DE  SERVIÇO.  IMPOSSIBILIDADE-
REESTRUTURAÇÃO  DA  CARREIRA.
REMUNERAÇÃO  EM  FORMA  DE  SUBSÍDIO.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.438/2007 E ART. 39 DA
CARTA  MAGNA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO
DO  RECURSO.  PRELIMINAR  DO  APELADO.
Impende consignar que dentre os vários princípios
a  regular  a  sistemática  processual  dos  recursos
cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como um dos
mais  válidos.  E  este,  como  declinado,  se  fez
presente na peça recursal. Preliminar suscitada pelo
apelante. Não há afronta ao art. 236 do CPC, com a
intimação  das  partes  por  nota  de  foro,  como
alegado,  bem  como  não  se  trata  de  extinção  do
processo por inércia  ou ausência  de interesse das
partes,  e  sim,  a  prolação  de  sentença,  com
julgamento  de  mérito,  e  pela  improcedência  da
ação,  sendo  julgada,  antecipadamente,  por
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desnecessidade de produção de provas nos autos.
Mérito. Com a entrada em vigor da Lei estadual nº
8.438/2007, que trata do plano, cargos e carreiras e
remuneração  dos  servidores  integrantes  do  grupo
ocupacional  de  servidores  fiscais  tributários,  os
servidores a ele vinculados foram estruturados na
carreira  e  passaram  a  receber  a  retribuição
pecuniária na forma de subsídio em parcela única. É
respaldado  pela  Constit  uição  Federal  o  pagamento  
de  servidor  público  na  forma  de    subsídio.  
Desprovimento  do  recurso.  (TJPB;  AC
200.2012.0666.646-2/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de
Almeida; DJPB 06/09/2013; Pág. 16) - sublinhei.
E,
ADMINISTRATIVO. Ação de obrigação de fazer c/c
cobrança.  Servidor  aposentado.  Pretensão  de
incorporação  à  remuneração  de  vantagens
pecuniárias e de cobrança do que foi pago a menor.
Procedência  parcial.  Apelação  cível.  Sentença
ilíquida.  Recebimento,  também,  de  ofício  como
remessa  necessária.  Reestruturação  do  cargo
desempenhado pelo apelante. Remuneração recebida
em  forma  de  subsídio.  Vantagens  pessoais
incorporadas.  Não  redução  e  preservação  do  valor
nominal do vencimento. Sentença que considera, em
dado  momento,  rubricas  que  não  fazem  parte  do
patrimônio  remuneratório  do  insurgente.
Inexistência  de direito adquirido a regime jurídico.
Desprovimento do apelo e provimento da remessa.
“o  conhecimento  da  remessa  necessária  se  faz
indispensável  quando  do  reexame  de  sentenças
ilíquidas  proferidas  contra  a  união,  os  estados,  o
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Distrito  Federal,  os  municípios  e  as  respectivas
autarquias e fundações de direito público. ”. Com a
edição  da  Lei  estadual  n.  8.438/2007,  foi  fixada  a
remuneração  dos  auditores  fiscais  da  receita  do
estado por meio de subsídio, vedando-se a inclusão
de  qualquer  outra  gratificação,  adicional,  abono,
prêmio,  verba  de  representação  ou  outra  espécie
remuneratória, a teor do § 4º do art. 39 da CF. Restou
comprovada nos autos a garantia da irredutibilidade
da remuneração, não havendo que se falar, portanto,
em  direito  adquirido  ao  recebimento  de  parcelas
remuneratórias de qualquer natureza. - constatando-
se que o magistrado sentenciante se  equivocou,  ao
considerar a redução dos vencimentos em um dado
período, em razão de ter levado em conta algumas
rubricas  que  não  faziam  parte  do  patrimônio
remuneratório da parte,  é  de se alterar  a sentença,
por  meio  da  remessa  necessária,  para  julgar
improcedente  os  pedidos.  (TJPB;  Rec.
200.2011.029746-8/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 22/11/2013; Pág. 16).
Também,
ADMINISTRATIVO.  Servidor  público  estadual.
Pretensão  de  incorporação  à  remuneração  de
vantagens  pecuniárias.  Adicional  de  tempo  de
serviço  e  vantagem  pessoal  nominalmente
identificada.  Vpni.  Impossibilidade.  Reestruturação
da  carreira.  Remuneração  recebida  em  forma  de
subsídio.  Não  redução  e  preservação  do  valor
nominal do vencimento do servidor. Inexistência de
direito adquirido a regime jurídico. Manutenção da
sentença.  Desprovimento do  apelo.  Com a  entrada
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em vigor da lei estadual nº 8.438/2007, que trata do
plano,  cargos  e  carreiras  e  remuneração  dos
servidores  integrantes  do  grupo  ocupacional  de
servidores  fiscais  tributários,  os  servidores  a  ele
vinculado foram estruturados na carreira e passaram
a  receber  a  retribuição  pecuniária  na  forma  de
subsídio em parcela única. O pagamento de servidor
público na forma de subsídio encontra respaldo na
constituição federal, especialmente no § 4º do art. 39,
que  veda  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação  ou
adicional ao subsídio recebido pelo servidor. Apesar
de não haver direito adquirido a regime jurídico, o
servidor tem direito à irredutibilidade nominal dos
seus  vencimentos,  de  modo  que,  mude-se  o  que
mudar,  jamais  poderá  perceber,  nominalmente,
menos  do  que  percebia  anteriormente.  (TJPB;  AC
200.2011.033.422-0/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa;
DJPB 18/07/2012; Pág. 7).
Ainda,
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL
APOSENTADO.  GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA.  VALOR.  Paridade  com  a
representação  do  cargo  de  secretário  municipal.
Alteração  no  regime  jurídico  remuneratório  dos
agentes  políticos.  Abolição  da  representação.
Instituição do  subsídio. Perda de parâmetro. Direito
líquido e certo à percepção integral do subsídio pago
ao  secretariado.  Inexistência.  Afronta  a  princípios
constitucionais.  Inocorrência.  Provimento  do  apelo
voluntário e da remessa oficial. Segurança denegada.
".  Não  tem o  servidor  público  direito  adquirido  à
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manutenção de determinado regime de composição
de vencimentos ou proventos;  o que a constituição
lhe  assegura  é  a  irredutibilidade  deles;  garantia
respeitada sempre que, da aplicação do novo sistema
legal,  não  advenha  decréscimo  da  soma  total  da
remuneração paga. 2. Incontroverso, que, em função
da  Lei  nova,  os  proventos  totais  do  servidor  não
sofreram  diminuição,  mas,  ao  contrário,
experimentaram elevação,  deferir  a  preservação  do
acréscimo  de  20%  sobre  os  novos  proventos,  já
superiores  ao  total  anteriormente  percebido,  seria
possibilitar,  contra  os  princípios,  o  somatório  de
vantagens de regimes diversos. " (STF. Rext. 384876,
Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  j.  24.08.2004).  (TJPB;
ROf-AC 200.2006.040851-1/001; João Pessoa; Rel. Des.
Manoel Soares Monteiro; DJPB 18/03/2010; Pág. 5) -
negritei.

Diante do panorama narrado, vê-se que as vantagens,
de caráter pessoal, foram excluídas dos proventos do embargante, após a entrada em
vigor da Lei Estadual nº 8.427/2007, em janeiro de 2008, que estabeleceu o  PCCR -
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, do Grupo Ocupacional de Servidores
Fiscais Tributários - SFT do Estado da Paraíba, e alterou a forma de sua remuneração,
porquanto os Auditores Fiscais Tributários Estaduais passaram a ter os vencimentos,
em forma de subsídio, sem acréscimo de qualquer gratificação, conforme preceitua o
§ 4º, do art. 39, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, em razão da alteração da forma de
remuneração do autor,  por meio da Lei  Estadual  nº  8.427/2007,  é que o Acórdão
combatido  mencionou  a  impossibilidade  de  direito  adquirido  a  regime  jurídico
anterior, consoante dispõe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde que
a  mudança  de  regime  tenha  ocorrido  por  lei  e  respeite  a  irredutibilidade  de
vencimentos, como é o caso dos autos.
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Portanto,  a sustentação do insurgente de injustiça da
decisão  guerreada,  em  verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no
decisório combatido.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
embargante  não  diz  respeito  a eventual  vício  de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável,  é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal    de  justiça  tem  
entendimento  pacífico     de  que  os     embargos  
declaratórios,  mesmo  para  fins     de  
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos ví  cios que ensejariam  
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar  todos  os  argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando
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embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado.

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Dessa  forma,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
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reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial  nº
11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA. O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum  ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Logo, em face dessas considerações, observa-se que o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pelo recorrente, tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.
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Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais  apontados  pelos  litigantes,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

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

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

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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