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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  1.022,  DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
78/89, opostos pelo Município de Caldas Brandão, contra os termos do acórdão, fls.
68/76, que, por votação unânime, negou provimento à Remessa Oficial e à Apelação
forcejada pelo nominado recorrente em desfavor de Josefa Maria Alves, na presente
Ação de Cobrança.

Em  suas  razões,  a  parte  embargante aduz,  em
resumo, a ocorrência  de omissão no julgado combatido,  sob a alegação de que o
contrato firmado entre as partes possui  índole administrativa, ou seja,  trata-se de
contrato  temporário  por  excepcional  interesse  púbico,  impossibilitando,  assim,  o
recebimento das verbas vindicadas na exordial, haja vista a natureza trabalhista das
mesmas. Defende, ainda, a exoneração da recorrida em outubro de 2012, porquanto
não  faz  jus  ao  percebimento  dos  salários  pleiteados.  Ao  final,  pugna  pelo
prequestionamento de dispositivos legais.

É o RELATÓRIO.
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VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada, sob a alcunha de omissão,
tentando,  tão  somente,  rediscutir  o  feito,  pois,  analisando o  acórdão em questão,
verifica-se que a abordagem foi clara e detida, não merecendo reparos.

Explico.

O  recorrente  alega  a  existência  de  omissão  no
decisum,  sem  indicar  qualquer  ponto  omisso,  ou  seja,  apenas  argumenta  que o
contrato  pactuado  entre  as  partes  possuía  natureza administrativa,  pois  fora
celebrado  temporariamente  por  excepcional  interesse  púbico,  motivo  pelo  qual  a
recorrida  não  faria  jus  às  verbas  alusivas  à  gratificação  natalina  e  ao  terço
constitucional de férias.

Contudo, tais assertivas não merecem prosperar, isso
porque a contratação de excepcional interesse público, encontra-se prevista no art. 37,
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IX, da Constituição Federal, submetendo o trabalhador a um regime especial, mas,
ainda assim, de natureza administrativa, motivo pelo qual a embargada faz jus ao
percebimento das gratificações natalinas e do terço de férias, haja vista serem direitos
assegurados  constitucionalmente  aos  servidores  públicos  contratados
temporariamente. Ademais, o ente municipal não trouxe documentação a comprovar
o efetivo pagamento das verbas postuladas.

Nesse sentido:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  E  13º
SALÁRIO  VENCIDOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
E  DA  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL:
SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  OFENSA  CONSTITUCIONAL
INDIRETA.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA
SEGUIMENTO. Relatório  1.  Recurso  extraordinário
interposto  com  base  no  art.  102,  inc.  III,  al.  a,  da
Constituição da República contra o seguinte julgado
do  Tribunal  de  Justiça  do  Sergipe:  APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  E  13º
SALÁRIOS  VENCIDOS.  OBRIGAÇÃO
DECORRENTE  DA  PRÓPRIA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS.  INTELECÇÃO  DO  ESTATUTO  DA
ADVOCACIA NACIONAL.  I  Consoante alicerçado
pela  jurisprudência  desta  Corte,  independente  da
validade  do  ato  de  nomeação  do  servidor,  cabe  à
Administração Pública arcar com o pagamento das
parcelas  remuneratórias  decorrentes  da  própria
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Constituição Federal.  (…) Agravo regimental a que
se nega provimento (RE 806.414-AgR/SE,  Relator  o
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ
15.8.2014).  GRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO.  ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO  NA  LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL  E  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  OFENSA  CONSTITUCIONAL
INDIRETA.  SÚMULA  N.  279  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO� (RE  765.306-
AgR/MG,  de  minha  relatoria,  Segunda  Turma,  DJ
3.4.2014).  5.  Pelo  exposto,  nego  seguimento  ao
recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília,
27  de  outubro  de  2014.Ministra  CÁRMEN  LÚCIA
Relatora  (STF  -  RE:  841210  SE,  Relator:  Min.
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/10/2014,
Data  de  Publicação:  DJe-213  DIVULG  29/10/2014
PUBLIC 30/10/2014).

De  igual  sorte,  não  há  respaldo  fático  e  jurídico
acerca da tese de que a recorrida foi exonerada em 31 de outubro de 2012, por isso
não poderia perceber os salários dos meses  de outubro,  novembro,  dezembro de
2012, digo isso, pois, a edilidade não comprovou, de forma satisfatória, qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive a Portaria de
Exoneração  nº  0133,  acostada  aos  autos,  diz  respeito  à  exoneração  dos  cargos
comissionados do  ente  municipal,  não  se  referindo  à  contratação  temporária  por
excepcional interesse público.
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De mais a mais, há o depoimento da testemunha, fl.
35, noticiando que a promovente laboral até 18/12/2012 para o ente municipal. 

A propósito, calha transcrever o seguinte fragmento
da decisão recorrida,  especificamente  com relação  ao  tema impugnado,  a  fim de
demonstrar a clareza do pronunciamento acerca da matéria, fls. 71/76:

De uma análise processual, percebe-se que a autora
restou  contratada  pelo  Município  de  Caldas
Brandão desde o ano de 2005. 
Assim, uma vez demonstrada a existência de vínculo
jurídico-administrativo  entre  a  servidora  e  a
Administração,  caberia  à  Edilidade,  nos  termos do
art.  373,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  acostar
documentos  hábeis  e  capazes  de  modificar  ou
extinguir  o  direito  da  parte  autora  em  receber  as
quantias  pleiteadas  na  exordial,  respeitando,
contudo, o prazo prescricional, posto que nas ações
de cobrança intentadas por servidor público, opera-
se a inversão do onus probandi. 
Nessa ordem de ideias, tem-se que as verbas fixadas
na  sentença  são  realmente  devidas  à  promovente,
devendo  o  seu  pagamento  ser  efetuado  pelo  ente
municipal,  haja  vista  não  ter  este  trazido  à  baila
prova  suficiente  a  contrariar  os  argumentos  acima
tangidos, nos  termos do art.  373,  II,  do Código de
Processo Civil. 
Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras
alegações em sua defesa, mas, sim, comprovar suas
assertivas,  pois  quando  excepciona  o  Juízo,  nasce
para o mesmo o ônus da prova dos fatos aduzidos na
exceção, como se autor fosse. Vejamos:
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II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).
Nesse sentido:
APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DO  GOZO.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA
DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DOS  RECURSOS.  De  acordo  com  o  entendimento
atual desta corte e do STJ,  o efetivo gozo de férias
não precisa de comprovação para serem devidas. É
ônus  do  município  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o
direito  do  servidor  ao  recebimento  das  verbas
salariais pleiteadas. […]. (TJPB; Rec. 026.2011.000322-
0/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
João Alves da Silva; DJPB 27/06/2013; Pág. 16).
E,
REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS, E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
NÃO PAGOS. DEMONSTRAÇÃO DO GOZO DAS
FÉRIAS.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTE  DO
STF  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
REPERCUSSÃO  GERAL.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
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MUNICÍPIO QUANTO AO FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO  DO  AUTOR.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
333,  II,  DO  CPC.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA
MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO
DO  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA  DA  LICENÇA-
PRÊMIO.  NECESSIDADE  DE  NORMA
REGULAMENTADORA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA. Segundo decisão do pretório Excelso em
sede  de  recurso  extraordinário  em  que  foi
reconhecida repercussão geral, o pagamento do terço
constitucional  de  férias  não  depende  da
demonstração do efetivo gozo. De acordo com o art.
333, II, do CPC, ao demandado incumbe demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do  autor.  O  pagamento  das  verbas  pleiteadas
configuraria fato extintivo do direito do autor,  mas
que  não  foi  comprovado  pelo  réu/apelante.  O
adicional  por  tempo  de  serviço  é  previsto
pormenorizadamente na Lei orgânica do município
de  Guarabira,  devendo  ser  pago  a  todos  os
servidores  municipais.  (TJPB;  ROf  018.2009.001962-
3/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013;
Pág. 9).
Dessa  forma,  impossível  acolher  o  pleito  recursal,
uma  vez  que  não  restou  provado  qualquer  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora no que se refere ao recebimento dos salários
de outubro, novembro e dezembro, do ano de 2012,
malgrado a Portaria de Exoneração nº 0133.

Embargos de Declaração nº 0001763-39.2013.815.0761                                                                                                                                                                 8



Em primeiro lugar,  a oitiva da testemunha arrolada
pela  parte  autora,  fl.  35,  deixou  claro  que  a
promovente  trabalhou  até  18/12/2012  para  o  ente
municipal. 
De outra sorte, a Portaria nº 0133, a qual exonerou
todos  os  comissionados  do  Município  de  Caldas
Brandão, não teve o condão de atingir diretamente o
pacto  firmado  com  a  servidora.  Isso  porque,  de
acordo  com  informação  prestada  pela  própria
edilidade, fls. 48, existiu  contrato para prestação de
excepcional  serviço  público,  isto  é,  a  servidora  é
contratada a título precário,  nos moldes do art.  37,
IX,  da  Constituição  Federal,  e  a  predita  Portaria,
como  mencionado, exonerou  os  comissionados,
estes  com  previsão  no  inciso  II  do  art.  37.  Não
desnatura esse raciocínio que os anos sejam apenas
de  2010  e  2011,  pois,  na  documentação  que
acompanha  a  petição  inicial,  o  contracheque  é  de
setembro  de  2012,  corroborando  ter  a  recorrida
prestado serviço ainda no ano de 2012.
Ademais, por prestar serviço na pasta da Educação
da municipalidade, é cediço que o ano letivo não se
encerra em outubro, mas em dezembro, conjuntura
hábil  a  ratificar  que  a  autora  possui  direito  aos
salários  referentes  aos  últimos  meses  de  2012,
ilegalmente retidos. 
Com relação aos pedidos de gratificação natalina e
terço constitucional de férias, colhe-se dos autos que
a autora fora admitida em 2005.
No entanto,  o sentenciante considerou como termo
inicial o ano de 2008, devendo, portanto, estas verbas
incidirem a partir daquela data,  como bem dito no
decisum, fl. 41:
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Já com relação aos pedidos de pagamento de férias e
décimos terceiros salários do período compreendido
entre os anos de 2008 a 2012, a promovente faz jus
aos  mesmos,  pois  restou provado  nos  autos  a  sua
contratação  se  deu  de  forma  temporária  e  por
excepcional  interesse  público.  E  mesmo  que  fosse
declarada a nulidade de seu contrato, mesmo assim,
faria jus ao pagamento das verbas trabalhistas.
Agiu  com  acerto  o  magistrado,  porquanto  a
Edilidade não comprovou o pagamento das verbas
pleiteadas,  segundo  se  infere  de  Julgados  desta
Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  entre  eles  o
abaixo reproduzido:
APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA DE
OFÍCIO.  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  REMUNERAÇÃO  RETIDA.
INADIMPLEMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO
RÉU.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO
COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO
PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.
DESPROVIMENTO. REEXAME OFICIAL.  CUSTAS
PROCESSUAIS. MUNICÍPIO ISENTO. ART. 29, DA
LEI  ESTADUAL  Nº  5.672/92.  REFORMA  DA
SENTENÇA, NESTE PONTO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA
NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL
Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
11.960/09.  ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.  1.  É  ônus do município,  art.  333,  II,  do
CPC,  provar,  cabalmente,  o  pagamento  de  verba
pleiteada  por  servidor  público  que  logrou
demonstrar seu vínculo jurídico com a edilidade, não
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bastando,  para  tanto,  a  colação  de  mera  ficha
financeira,  porquanto  produzida  unilateralmente  e
representativa  de  mero  lançamento  administrativo
nos assentamentos funcionais. 2. Os municípios estão
isentos do pagamento das custas processuais, art. 29,
da Lei estadual n. º 5.672/92, ainda que sucumbentes.
3.  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma
única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança, art. 1º-f, da Lei federal n. º
9.494/97, com a redação dada pela Lei n. º 11.960/09,
de aplicação imediata aos feitos pendentes quando
de sua entrada em vigor. (TJPB; AC 037.2009.000604-
2/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
09/07/2013).
Com essas considerações, a manutenção da sentença
é medida que se impõe.

Deste modo, tendo a decisão hostilizada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.

Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam
claramente  a  intenção  do  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
declaração,  já  que,  pelo que restou demonstrado alhures,  inexistem contradição e
omissão no acórdão recorrido. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se
manifestou:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  não  servem
para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias
já apreciadas,  ou ainda explicitar  dispositivos legais, quando já  tenha encontrado
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fundamentos  outros  suficientes  para  embasar  a  sua  decisão  e  resolver  as
controvérsias firmadas.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165) - negritei.

Logo, em face dessas considerações, observa-se que o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo omissão alguma a ser sanada.
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Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Não  se  configurando  o  vício  alegado  no  julgado,
tem-se como incabível o manejo de embargos de declaração com essa finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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