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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO  CÍVEL.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  VÍNCULO  PRECÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO.
DIREITO  AO  FGTS  E  SALDO  DE  SALÁRIOS.  TESE
FIRMADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM
REPERCUSSÃO  GERAL.   NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO DAS VERBAS.  INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  AUTORAL.  ÔNUS  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
DESRESPEITO AO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RECURSO
APELATÓRIO. OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade,  contradição e erro material porventura apontada.

- “A mera alegação de prequestionamento, por si só, não viabiliza
o cabimento  dos  embargos declaratórios,  sendo indispensável  a
demonstração  da  ocorrência  das  hipóteses  previstas  no  artigo
1.022, do NCPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (TRF 1ª
R.;  EDcl-AC  0077630-64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.
Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Manaíra, em face
da  decisão  monocrática  de  fls.  97/98,  que  desproveu  o  seu  recurso  apelatório  nos  autos  da
“Reclamação Trabalhista”, proposta por Maria de Lourdes Pereira Campos.

Em suas  razões  (fls.  102/108),  alega  novamente  que  o  contrato  por  excepcional
interesse público não gera qualquer efeito, devendo, portanto, ser julgado totalmente improcedentes
os requerimentos iniciais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar os vícios
verificados e prequestionar a matéria.

É o breve relatório.

VOTO:

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade,  eliminar  contradição,  suprir
omissão e corrigir erro material. In verbis:

Art.  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.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de discussão da matéria, inviável nesta seara.

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
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embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Em verdade, o decisório apreciou todas as questões postas em debate para a devida
solução da demanda.

A título elucidativo, colaciono pertinente excerto da decisão vergastada:

“Após detida análise dos autos, verifico, de pronto, que o recurso ataca
sentença  fundamentada  em  tema  pacificado  sob  a  sistemática  da
repercussão geral, fazendo incidir o art. 932, IV, b, do Novo Código de
Processo Civil, a permitir a resolução monocrática por esta relatoria.  

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que servidor
público  com  contrato  de  trabalho  considerado  inválido  com  a
administração possui direito ao recebimento dos salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito do FGTS. Vejamos: 

“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 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.”
(STF - 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 ) Grifo
nosso.

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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Assim,  caberia  ao  Município  de  Manaíra,  como  detentor  dos
documentos públicos, demonstrar o adimplemento das parcelas relativas
ao fundo de garantia e aos ordenados retidos. Todavia, o promovido
não evidenciou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do
autor, segundo expõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015. 

Desse modo, registre-se que a autora demonstrou que laborou para o
Município de Manaíra, conforme prova testemunhal às fls. 55; já o de-
mandado não se desincumbiu de seu mister, eis que trouxe alegações de-
sacompanhadas de qualquer elemento probatório.

Portanto,  mostra-se  correto  o  entendimento  do  Juízo  a  quo  ao
reconhecer o direito da autora ao recebimento dos depósitos fundiários
dos anos de 2010 e 2011 e dos salários correspondentes aos meses de
agosto, setembro e outubro de 2011, não merecendo reforma a decisão
primeva nesse sentido.

Ante o exposto,  monocraticamente,  na  forma do art.  932,  IV,  b,  do
NCPC,  DESPROVEJO  A  SÚPLICA  APELATÓRIA,  para  manter
inalterada a sentença recorrida.” - fls. 102/108.

Portanto, a insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses,
ou a rediscussão da causa, não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Por  fim,  quanto  ao  pleito  de  prequestionamento,  segundo  o  art.  1.025  do  Novo
Código de Processo Civil,  “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração  sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”

Ademais,  segundo  Daniel  Amorim  Assunpção  Neves,  “deve  ser  efusivamente
comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos  ou rejeitados,  caso o tribunal  Superior considere existente  erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal,
está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula  211/STJ2.”  (NEVES,   Daniel  Amorim
Assunpção.  Manual  de  Direito  Processual  Civil  –  Volume  único.  8ª  Ed.  Salvador:  Ed.
Juspodium, 2016. Pgs. 1.614)

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.            

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

2 Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 

(Súmula 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)
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 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

                                                                                                 J/06
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