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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002879-29.2011.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Patos
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Daniele Cristina Vieira Cesário 
EMBARGADA: Rosineide Lourenço Araújo Santos
ADVOGADO: José Inácio dos Santos Filho 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
VERBAS  SALARIAIS. OMISSÃO.  PAGAMENTO  DOS  DÉCIMOS
TERCEIROS DE 2009 E 2010. VÍCIO EXISTENTE. SUPRIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. 

- Existindo omissão no aresto objurgado, devem ser acolhidos
os embargos declaratórios para sanar-se o vício processual.

- Com relação ao caráter infringente pretendido, em face da
omissão, segundo a jurisprudência pátria, somente é admissível
excepcionalmente;  a  saber,  quando,  sanado  o  defeito,  a
alteração do resultado do julgamento seja imperiosa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os presentes
embargos,  com  efeitos  infringentes,  para  suprir  a  omissão
apontada.
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O ESTADO DA PARAÍBA suscita, via embargos de declaração (f.
143/145), omissão no acórdão prolatado por este Órgão Colegiado, às f.
135/140, cuja ementa está assim redigida:

AGRAVO  INTERNO  EM  REMESSA  OFICIAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. SERVIDORA  PÚBLICA.  VÍNCULO  LABORAL
EVIDENCIADO. VERBAS RETIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
E  TERÇO  DE  FÉRIAS.  DIREITOS  CONSTITUCIONAIS
ASSEGURADOS.  PAGAMENTO  DEVIDO.  OBSERVÂNCIA  DO
PERÍODO  TRABALHADO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- O direito ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas
é  previsto no art. 7º,  incisos  VI  e  XVII, conferido aos servidores
ocupantes de cargos públicos por força do art. 39, § 3º, ambos da
Constituição Federal.

O embargante diz que o julgado é omisso porque deixou de
pronunciar-se  sobre  o  pagamento  efetuado  à  autora,  referente  aos
décimos terceiros salários dos anos de 2009 e 2010, comprovados
em ficha financeira (f. 60/61).

Embora intimado para apresentar contrarrazões aos embargos,
o recorrido permaneceu silente (certidão de f. 151).

 É o breve relato.

   VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
     Relator

Os embargos de declaração somente são cabíveis para atacar
omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erros  materiais  da  decisão
judicial, pontos sobre os quais deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se.
Se a decisão não apresentar um desses vícios, não há que se falar nessa
modalidade recursal.

Historiam os  autos  que  a  autora/embargada  foi  contratada
como pro tempore e trabalhou no período de 01/09/2009 a 15/01/2011.
Em razão disso, pediu  a anotação na CTPS, bem como o pagamento de
saldo de salário (15 dias de janeiro/2011), 13º salário e férias acrescidas
do terço do período laborado, além de aviso-prévio, seguro-desemprego,
FGTS + 40% e multa do art. 477 da CLT. 

O Juiz de Direito da 4ª Vara Mista da Comarca de Patos julgou
procedente o pedido, condenando o ora embargante a pagar  saldo de
salário, férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço do período
laborado,  bemo  como  13º  terceiro  salário  integral  e  proporcional  do
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mesmo período, indeferindo os demais pleitos.

Os  autos  subiram  a  esta  Instância  por  força  do  reexame
necessário, ao qual foi negado provimento (f. 120/125) por decisão que
foi mantida em sede de agravo interno (f. 135/140).

Cumpre registar que lacunas a serem sanadas via aclaratórios
referem-se  a  questões  sobre  as  quais  o  órgão  jurisdicional  não  se
posicionou.

Analisando  copiosamente  os  autos,  noto  que  o  acórdão
embargado  tratou  genericamente  do  décimo  terceiro  salário  devido  à
embargada, sem pronunciar-se, especificamente, acerca do pagamento já
efetuado, nos anos de 2009 e 2010, por parte do Estado da Paraíba.

Contudo basta uma análise das  fichas financeiras  anexadas
ao processo (f. 60/61), para constatar-se que foi devidamente efetuado o
pagamento do décimo terceiro salário dos exercícios reclamados. Logo,
tendo sido omisso o decisum a esse respeito, é  indevida a condenação
imposta à Fazenda Pública.

Com relação ao  caráter infringente pretendido, em face da
referida omissão, segundo a jurisprudência pátria, somente é admissível
excepcionalmente;  a  saber,  quando,  sanado  o  defeito,  a  alteração  do
resultado do julgamento seja imperiosa.

Destaco precedente do STJ nesse sentido:

ACERTADO QUE OS EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES,
NA  VIA  DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS,  SÃO  ADMITIDOS
EXCEPCIONALMENTE,  AUSENTE  ESSA  CIRCUNSTÂNCIA,  A
PRETENSÃO NÃO MERECE ACOLHIMENTO.1

Assim,  uma vez sanada a omissão,  é  consequência  lógica  a
aplicação dos  efeitos  infringentes,  para  reformar-se  o  teor  do  acórdão
embargado.

Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, com
efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão vergastado.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora

1 STJ, DEclREsp 21.080/PE, 1ª turma, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 17.10.1994, DJ 21.11.1994, p.31712 –
Decisão: embargos rejeitados, v.u.
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MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                            Relator
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