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PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração.  Omissão.
Aclaratórios  utilizados  para  rediscutir  matéria  julgada.
Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

-O recurso integrativo não é vocacionado para revisitar a questão já
exaurida pelo julgamento do recurso apelatório;

-Uma vez verificado que a embargante se resume a discutir matéria
já  abordada  e  devidamente  analisada  pelo  acórdão  impugnado,
revela-se  inadmissível,  na  via  do  recurso  de  integração,  a
modificação do decisum, quando inexistente omissão, contradição e
obscuridade, ainda que com a finalidade prequestionamento.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por  José Braga
Leite em face do acórdão de fs.  205/211, que negou provimento à Apelação em que
objetivava a incorporação de gratificação, correspondente ao símbolo CGF-3, aos seus
proventos de aposentadoria

Alega,  em  síntese,  que  a  questão  deve  ser  analisada  a  luz  do
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, que apesar de vedar a
incorporação de quaisquer vantagens aos vencimentos dos servidores, em seu art. 191
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preservou  o  direito  adquirido  do  servidor  que,  até  30  de  dezembro  de  2003,  tivesse
ocupado  por  04  (quatro)  anos  ininterruptos  eventual  cargo  comissionado,  função
gratificada ou de assessoria especial.

Sustenta que a Corte não observou tratar-se de servidor aposentado
desde 1991, com todas as vantagens incorporadas aos seus vencimentos,  apontando
como prova os documentos de fs. 31, 32 e 34.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para
que seja provido o Apelo. 

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões (certidão à f. 221).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se rejeitar os embargos de declaração.

I – MÉRITO

Cabem embargos declaratórios para sanar omissão, obscuridade e
contradição, nos termos do art. 1.0221 do CPC. 

Pois  bem.  O  Embargante,  em  verdade,  rediscute  o  mérito  do
recurso, insistindo na tese de que teve por suprimida vantagens de natureza pessoal já
incorporadas  ao  seu  patrimônio.  A Corte  não  teria,  pois,  observado  que  se  trata  de
servidor  aposentado  desde  1991,  com  todas  as  vantagens  incorporadas  aos  seus
vencimentos, apontando os documentos de fs. 31, 32 e 34.

O contrário do que sustenta, o acórdão recorrido considerou o fato
de tratar-se de aposentado, tando que inicia a análise de mérito registrando: “o recorrente
busca incorporar aos seus proventos de aposentadoria a gratificação CGF-3”.

Ocorre que o entendimento firmado pela Corte foi no sentido de que
o  Embargante/Apelante  não  teria  comprovado  o  recebimento  da  referida  parcela,
considerando o fato do de haver se limitando a juntada de apenas 3 contracheques – fs.
31/33 -. Não teria, portanto, se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito.

Os contracheques referidos dão conta do recebimento de Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI – LC73/07 no mês de dezembro de 2007, tão

1Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I  -  deixe de se manifestar  sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
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somente (f. 32), e que no mês de abril de 2012 o Embargante percebia proventos através
de subsídio (f. 33), em valor, inclusive, superior ao percebido até então.

É certo, portanto, que não discorre em qualquer passagem acerca
da  precariedade  da  prova,  noticiada  pelo  Relator,  limitando-se  a  discutir  matéria  já
julgada, revelando o seu inconformismo com o resultado do acórdão que não lhe fora
favorável,  com vistas  à  obtenção  da  modificação,  inadmissível  na  via  do  recurso  de
integração. 

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram do  julgamento  também o  Dr.  Aluizio  Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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