
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0025557-55.2013.815.2001 — 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante : Estado da Paraíba representado por seu Procurador Roberto Mizuki
Embargado : Daniel Freire Leite
Advogado : Danielly Moreira Pires Ferreira (OAB/PB 11.753)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no
corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo.
Apenas  se  destinam  a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou  obscuridades.
Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 113/117 opostos pelo Estado da
Paraíba, contra acórdão de fls. 104/110, que negou provimento a remessa oficial e as apelações
cíveis, mantendo a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar o promovido no pagamento da diferença paga a
menor,  referente a gratificação de insalubridade,  incidente sobre o soldo do autor alcançando o
quinquênio anterior a data do ajuizamento, atualizados pelo INPC e juros de mora de 0,5% até
30/06/2009 e a partir  data com a atualização e compensação da mora pelos índices oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

A embargante afirma que houve omissão quanto à aplicação dos artigos 2º
§1o, da Lei de Introdução as Norma do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n 4.657/42)e do art. 2o da Lei
Complementar Estadual 50/2003.

É o relatório.

VOTO



Depreende-se dos autos que o promovente ajuizou a presente Obrigação de
Fazer  assegurando  ser  regido  pelo  Estatuto  dos  Policiais  Militares  do  Estado  da  Paraíba  e
subsidiariamente ao Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Civis  do Estado da  Paraíba,  exercendo a
função de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba.

Ao  apreciar  o  mérito  causal,  o  magistrado  a  quo  julgou  parcialmente
procedente o pedido de pagamento da diferença resultante do recebimento a menor referente a
gratificação  de  insalubridade  correspondente  ao  incidente  sobre  o  soldo  percebido  pelo  autor
alcançando o quinquênio anterior a data do ajuizamento da demanda, atualizados pelo INPC e juros
de mora de 0,5% até 30/06/2009 e a partir desta data, com atualização monetária e compensação de
mora, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do art. 5o da Lei Federal 11.960/2009 além da condenação de honorários arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o montante apurado, considerando o preceituado pelo §4o do art. 20 do CPC.

O embargante afirma que houve omissão quanto à aplicação dos artigos 2º
§1o, da Lei de Introdução as Norma do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n 4.657/42)e do art. 2o da Lei
Complementar Estadual 50/2003.

Pois bem.

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.

Irresignado,  o  recorrente  manejou  embargos  de  declaração,  para  ver
prequestionado o artigo 2º §1o, da Lei de Introdução as Norma do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/42).

Sabe-se que,  para a interposição de recursos judiciais  há,  como requisito
essencial,  a  necessidade  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direitos  causadores  do
inconformismo do recorrente, a fim de justificar o pedido de nova decisão.

No caso em exame, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia
foram enfrentados por esta relatoria. Especificamente, sobre o aspecto suscitado pela recorrente,
não há nenhuma consideração a ser feita, haja vista que o art. art. 2 da Lei Complementar 50/03 não
menciona os militares, impossibilitando aplicação da lei à categoria as regras estabelecidas neste
dispositivo,  descabendo, portanto o congelamento do adicional de insalubridade dos militares a
partir de 2003.

Denota-se, à evidência, que a embargante deseja rediscutir questões ínsitas a



apelação.  Nesse  sentido,  verifica-se,  na  verdade,  que  a  embargante  não  se  conformou  com a
fundamentação contrária do acórdão em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), e a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, a Exmº.  Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 13 de Março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/ RELATOR
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Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


