
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos  de  Declaração  nº  0005472-09.2010.815.0011 — 2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Campina Grande.
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Embargante :  Município de Campina Grande, representado por sua Procuradora, Fernanda A. 
Baltar de Abreu.
Embargada : Vera Lúcia de Sousa Rocha.
Advogada : Vanda de Lima (OAB/PB 8.134).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÕES APONTADAS.  INE-
XISTÊNCIA.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOS-
TOS 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 Campina
Grande contra a decisão  de fls. 79/82, que negou provimento ao recurso apelatório e à remessa
oficial, mantendo a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para determinar que
o promovido pague os valores referentes aos depósitos da conta vinculada ao FGTS da autora, pelo
período trabalhado.

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  alega  que  houve  omissão  e
contradição  no julgado,  que  não  se  manifestou  quanto  à  contratação  por  excepcional  interesse
público, sendo assim, não se trataria de contrato nulo por ausência de concurso público prévio, logo,
não há que se falar em direito à percepção do FGTS.

Embora  intimada,  a  embargada  não  ofereceu  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 92.
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É o relatório. 

VOTO

Em suma, a ora embargada ajuizou a presente ação de cobrança, afirmando
ter sido contratado, em caráter precário, pelo Município de Campina Grande, no dia 01/12/2005,
para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, permanecendo nessa função até 16/12/2008,
no entanto, não obteve o pagamento do FGTS, nem o pagamento do seguro-desemprego.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente, em parte, o pedido, para
determinar que o promovido pague os valores referentes aos depósitos da conta vinculada ao FGTS
da autora, pelo período trabalhado.

A sentença foi mantida através da Decisão de fls. 79/82. 

Irresignado,  o  embargante  alega  que  houve  omissão  e  contradição  no
julgado, que não se manifestou quanto à contratação por excepcional interesse público, sendo assim,
não se trataria de contrato nulo por ausência de concurso público prévio, logo, não há que se falar
em direito à percepção do FGTS.

Pois bem.

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. 

No entanto,  em se  tratando de  omissões  de  apreciação dos  fundamentos
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão
jurisdicional  condicionado à crítica analítica  acerca  de cada  um deles  à  exaustão,  sob pena  de
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que,
mesmo não sendo entendido como algo metafísico ou definível  a priori, goza, quando menos, de
status ou standart jurídico suposto pelo Direito Positivo. Para tanto, afigura-se suficiente investigar
a  procedência  da  pretensão  de  direito  material,  com  os  respectivos  fundamentos  de  direito
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides
deduzidas em juízo, é suficiente que se lhe atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”. 

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  “entendimento  assente  de  nossa
jurisprudência  que  o  órgão  judicial,  para  expressar  a  sua  convicção,  não  precisa  aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
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sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel.Min. José Delgado, j. 4.6.98).

In  casu,  todos  os  pontos  tidos  por  esta  Câmara  como relevantes  para  o
deslinde  da  lide  foram  bem  fundamentados  na  decisão  embargada.  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.

Insta  destacar  que  a  contratação  temporária,  por  excepcional  interesse
público, está prevista no art. 37, IX, da CF, assim: “a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. O
contrato de trabalho para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público realizado
pela administração pública com o particular se submete ao regime estatutário. 

A  priori,  o  contrato  de  prestação  de  serviço  por  excepcional  interesse
público não gera uma relação de emprego entre os contratantes, todavia, o caso dos autos demonstra
que ocorreu uma contratação de prestador de serviço (auxiliar de serviços gerais), inclusive, tal
modalidade não se insere entre as hipóteses de contratação por excepcional interesse público. 

Sendo assim, tem-se que a hipótese trazida à baila cuida de contratação
nula, porquanto não precedida de concurso público. Ao se reconhecer a nulidade do contrato,
não significa que o prestador de serviço não faça jus ao recebimento de algumas verbas, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Contudo, tais verbas são restritas a
saldo de salário (se houver) e depósito do FGTS.

Assim, tendo em vista a ausência de concurso público prévio à contratação
da embargada, seu contrato, que não possui natureza de excepcional interesse público, é nulo de
pleno direito, por ofender o art. 37 da CF, como decidiu o juízo de primeiro grau.

Veja-se,  inclusive  o  trecho  a  seguir  extraído  da  decisão  embragada  que
menciona a suposta omissão:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG, em sede de
Repercussão Geral, decidiu que o agente público, cujo contrato temporário tenha
sido  declarado  nulo,  possui  direito  ao  recebimento  do  saldo  de  salário
convencionado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A, da Lei 8.036/90. 

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
CONTRATADO  POR  TEMPO  DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE
31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO
À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS
DEPÓSITOS  EFETUADOS  NO  FUNDO  DE  GARANTIA  DO  TEMPO  DE
SERVIÇO  –  FGTS.  1.  Reafirma-se,  para  fins  de  repercussão  geral,  a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação
por  tempo  determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do
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art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos
salários  referentes  ao  período  trabalhado  e,  nos  termos  do  art.  19-A da  Lei
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do
Tempo  de  Serviço  –  FGTS. 2.  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial
provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação
da  jurisprudência  sobre  a  matéria.  (RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) 

Dessa forma, apesar de não ser regra a concessão do FGTS aos agentes públicos
sujeitos ao regime jurídico-administrativo, tal direito é extensivo aos contratados
temporariamente cuja contratação for nula.”.

Verifica-se,  na  verdade,  que  o  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.

Sendo assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
impossível  o  acolhimento dos  presentes  embargos,  como já  se  manifestou  o Supremo Tribunal
Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Ausência  de  omissão,  contradição  e
obscuridade. impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração
rejeitados. (STF; Rec. 696.733; MA; Segunda Turma; Relª Min. Carmen Lúcia;
Julg. 16/10/2012; DJE 09/11/2012; Pág. 29) 

In casu,  verifica-se que a questão jurídica de fundo subjacente à lide foi
amplamente debatida na decisão embargada, portanto, é de se rejeitar o embargos de declaração.

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.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares, Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

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

João Pessoa, 20 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  0005472-09.2010.815.0011 —  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Campina Grande.

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2017. 
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Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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