
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0000270-49.2010.815.0141 – 2ª Vara de Catolé do Rocha.
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Embargante : Município de Riacho dos Cavalos
Advogados : Luiz Augusto da Franca Crispim Filho (OAB/PB 7.414), Felipe Ribeiro Coutinho
G. da Silva (OAB/PB 11.689) e André Luiz Cavalcanti Cabral (OAB/PB 11.195).
Embargada : Raimunda Honorina Vieira da Silva.
Advogado : Almair Beserra Leite (OAB/PB 12.151).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ  ANALISADA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. REJEIÇÃO.
 
— Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  os  temas  levantados  no
recurso  e  considerados  pertinentes  ao  deslinde  da  causa,  descabe  a
oposição de Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão na
espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados. 

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

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Riacho dos
Cavalos contra  o  Acórdão  de  fls.  120/126,  que  NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
CÍVEIS E À REMESSA, mantendo a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral
para condenar o Município a pagar à promovente o 13º salário proporcional ao ano de 2004 (5/12),
haja  vista  o reconhecimento da prescrição,  bem como o 13º  salário  do ano de 2008, de forma
integral, acrescidos de juros e correção monetária. 

Em suas  razões  recursais,  o  embargante alega que  houve contradição  no
julgado,  aduzindo que os documentos acostados no apelo são os mesmos da contestação, logo,
foram discutidos e produzidos em processo de conhecimento.

Sem contrarrazões (fls. 253).

É o relatório. 
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VOTO

Em  suma,  a  ora  embargante  ajuizou  ação  de  cobrança  requerendo  a
implantação do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre seu vencimento, bem como
o retroativo à data de sua admissão, além do recolhimento do FGTS, retificação na CTPS da data de
admissão, ante a transmudação do regime, e pagamento do décimo terceiro salário do período não
prescrito.

O juízo  a quo, por sua vez, julgou procedente, em parte, o pedido autoral
para condenar o Município a pagar à promovente o 13º salário proporcional ao ano de 2004 (5/12),
haja  vista  o reconhecimento da prescrição,  bem como o 13º  salário  do ano de 2008, de forma
integral,  acrescidos de juros e correção monetária.  Honorários fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

A sentença foi mantida através do Acórdão de fls. 120/126. 

Ainda irresignado, o embargante alega que houve  contradição no julgado,
aduzindo  que  os  documentos  acostados  no  apelo  são  os  mesmos  da  contestação,  logo,  foram
discutidos e produzidos em processo de conhecimento.

Pois bem.

Ora, os Embargos Declaratórios assumem a função teleológica de completar
a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando eventuais  obscuridades  ou  contradições.  Suas
hipóteses de cabimento são exaustivas e taxativamente elencadas pelo art. 1022 do CPC. 

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em  que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la
ex officio. 

In  casu,  todos  os  pontos  tidos  por  esta  Câmara  como relevantes  para  o
deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. Desta feita, quanto aos dispositivos legais
trazidos pelo recorrente em sede de Embargos Declaratórios entendo que não houve omissão ou
contradição prestante para tais fins.

Veja-se,  inclusive  o  trecho  a  seguir  extraído  da  decisão  embragada  que
menciona o dispositivo legal em comento:

“Por sua vez,  o Município alega que, por desorganização da Administração, não foram
juntados comprovantes de pagamento dos 13º salários de 2004 e 2008, assim, aduzindo
que não se trata de inovação recursal. Requer o reconhecimento de que tais verbas foram
adimplidas (fls. 187/191), para julgar improcedente a ação.

De bom alvitre alertar, que, o Município apelante, a priori, já detinha, à época do
manejo da inicial, os documentos de fls. 194/202, não cabendo argumentar desorganização da Administração
Pública, cuidando-se, portanto, de inovação recursal.

É bem verdade que a Edilidade, nesta instância, por ocasião do Apelo, juntou os
documentos aludidos, tentando agora, fazer com que sua tese vingue. Entretanto, tais provas não poderão ser
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apreciadas por esta Câmara. 

Rezam os arts.396 e 397 do Código de Processo Civil: 

Art.396. Compete à parte instruir a petição inicial (art.283), ou a resposta (art.297), com
os documentos destinados a provar-lhe as alegações.

Art.397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.

Da leitura dos artigos supra citados, resta claro que as partes só podem juntar novas
provas quando destinadas a comprovar fatos ocorridos depois dos articulados,  ou para contrariar os que
foram produzidos nos autos. Como o recorrente já tinha conhecimento das provas que juntou nesta instância
desde o manejo da inicial, não se pode enquadrar a hipótese em questão a nenhuma das exceções do art. 397,
devendo-se ,desta forma, desconsiderar os novos documentos acostados .

Como se  verifica  na  hipótese  posta,  o  caso  da  recorrente  não  se  enquadra  em
nenhuma das circunstâncias acima. A jurisprudência a respeito do tema, também é pacífica senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA
DE  OMISSÃO.  NÃO-OCORRÊNCIA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  JUNTADA
POSTERIOR  DE  CONTRATO  SOCIAL  DAS  EMPRESAS.  NÃO-ENQUADRAMENTO
NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a apontada violação do art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem
decidiu  de  modo  integral  a  controvérsia,  tendo-se  manifestado  acerca  de  todas  as
questões  relevantes,  apresentando suficientemente  os  motivos  de  seu  convencimento.2.
Conforme se observa no art. 396 do CPC, a parte autora deverá apresentar juntamente
com  a  petição  inicial  a  prova  documental  necessária  à  demonstração  do  direito
vindicado. Tal regra é excepcionada pelo art. 397 do mesmo código, que disciplina ser
"lícito  às  partes,  em  qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,  quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos". Excepciona-se, portanto, da regra contida no
citado art. 396 nos casos em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados
a fazer prova de fatos supervenientes.3. A documentação que se pretende juntar no caso
em análise não se enquadra na permissão contida no referido dispositivo. Trata-se de
contratos sociais já existentes no momento da propositura da ação, visando comprovar
situação  já  consolidada  à  época  (atividade  exercida  pelas  empresas),  e  que  não
deixaram de ser apresentados por motivo de força maior.
4.  Recurso  especial  desprovido.(REsp  861.255/RJ,  Rel.  Ministra   DENISE  ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM
O RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A autora, em
sede de  apelação, colaciona aos autos cópias da ação revocatória, a fim de comprovar
que, ao contestar este processo, requereu a denunciação da lide do vendedor do caminhão,
preposto da ora ré. 2. Todavia, não existe justificativa para a juntada de tais documentos
após a sentença, visto que, além de já encerrada a instrução, momento adequado ao
oferecimento de prova, consoante art. 396 do CPC, não se trata aqui de   documento novo  ,
a teor do art.   397   do CPC, porquanto cópias de processo já extinto. 3. Acaso admitidos os
documentos com a   apelação  , estar-se-ia atentando contra o princípio da estabilidade da
demanda e da lealdade processual, surpreendendo a parte contrária com a juntada de
prova em que não oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 4. Ademais, a análise
de tal documentação no Juízo ad quem implicaria manifesta supressão de instância, já
que esta Corte incursonaria em questão meritória de obrigatória análise no primeiro
grau, não levada ao conhecimento do juízo a quo (TJRS, Ap. Cív. n. 70020251138, Nona
Câmara Cível, rel. Odone Sanguiné, j. em 8-8-2007).
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Dessa forma, ante a impossibilidade de se levar em consideração os documentos juntados
por ocasião do segundo apelo, deve a sentença atacada ser mantido em todos os seus
termos.”

Saliente-se,  por  fim,  que  os  documentos  de  fls.  53/58  acostados  à
contestação não são os mesmos de fls. 199/202 que instruem o recurso apelatório, assim, se
trata de inovação recursal, como demonstrado no Acórdão embragado.

Nesse sentido:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÕES
APONTADAS INEXISTENTES.  REJEIÇÃO.  I.  Não se  furtou  o  acórdão  de  apreciar  a
alegada violação ao dispositivo legal, apenas reconheceu inexistir qualquer omissão por
parte do  Tribunal a quo quanto à matéria. II.  Já é pacífico nesta Corte o entendimento
segundo  o  qual  o  julgador  não  está  adstrito,  ao  julgar  as  questões  que  lhe  são
submetidas, às teses levantadas pelas partes, e nem obrigado a se manifestar sobre   todos
os   pontos   suscitados, se entender dispensáveis para o desfecho da causa. III. Ademais, as
omissões apontadas nestes declaratórios já serviram de fundamento para os declaratórios
anteriores e para o próprio recurso especial da parte, pelo que fica vedado à parte reiterá-
las, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. IV. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 366297 / RS – Min. Félix Fischer – DJ 12.12.2005).

In casu,  verifica-se que a questão jurídica de fundo subjacente à lide foi
claramente debatida na decisão embargada, não havendo que se falar em contradição.

Desse modo, observa-se que toda a matéria necessária ao julgamento da lide
foi, repita-se, devidamente apreciada na decisão recorrida, sendo totalmente impertinente o presente
recurso. Não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos argumentos propostos e debatidos
pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos. Se não se elaborou crítica
expressa para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o
órgão judicial adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de
um silêncio eloquente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos Declaratórios nº 0000270-49.2010.815.0141 – 2ª Vara de Catolé do Rocha.

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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