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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO  DE SERVIÇOS HOSPITALARES
– GSHU E A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE  PRODUÇÃO  –  GDP.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  ESTABELECIDOS  NA  LEI
MUNICIPAL. RECONHECIMENTO.  EFEITO
INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO.

- Estando  configurada  alguma  das  hipóteses
previstas no art. 1022 do Novo Código de Processo
Civil,  impõe-se  o  acolhimento  dos  Embargos  para
proceder  à sua integração,  com o saneamento do
vício detectado.

- O Acórdão combatido deu provimento parcial
ao  Recurso Apelatório,  declarando como devido  a
Gratificação  de  Desempenho  de  Produção  nos
períodos de afastamentos e que não foram pagos,
salientando que a correção monetária deve observar
índices que reflitam a inflação acumulada do período
e  que  os  juros  moratórios  serão  equivalentes  aos
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros
aplicáveis à caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
nº 9.494/1997), com termo inicial desde a citação. 

- Considerando  que  as  partes  foram
vencedoras  e  vencidas  na  Demanda  e,  ainda,
observando  a  modificação  parcial  do  julgado  de
primeiro  grau,  condeno  ambas  as  partes  ao
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
sucumbenciais,  ficando,  em relação  a  estes,  cada
litigante obrigado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um
mil reais) ao causídico da parte contrária, nos termos
do  novo  Código  de  Processo  Civil,  observando
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quanto ao Promovente o art. 12 da Lei nº 1.060/50 e
a isenção do Município quanto às custas.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  COM  EFEITO  INTEGRATIVO,  ,  nos  termos  do  voto  donos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de 173.Relator e da certidão de julgamento de 173.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 168/172) interpostos por

CRISTIANE CHAVES PESSOA, visando sanar omissão no Acórdão de fls.

164/166,  em que sustenta que houve omissão em relação aos períodos de

afastamentos devidos, quanto ao pagamento de GDP nos 13 salários e, em

relação  ao  pagamento  dos  atrasados  devidos  e  de  correção  monetária  na

forma da lei e o arbitramento de honorários advocatícios a favor das patronas

da Embargante.

Contrarrazões às fls. 169/170.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição e obscuridade.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

In casu, o inconformismo do Embargante  é no sentido de que o

Acórdão proferido não se pronunciou acerca dos períodos de afastamentos

devidos,  quanto  ao  pagamento  de  GDP nos  13  salários  e,  em relação  ao

pagamento dos atrasados devidos e de correção monetária na forma da lei e o

arbitramento de honorários advocatícios a favor das patronas da Embargante.
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Pois  bem.  Depreende-se dos  autos  que  a  Gratificação  de

Desempenho de Produção tem típica natureza “propter laborem”, ou  seja, seu

recebimento  depende  da  efetiva  prestação  de  serviço;  bem como  que  tais

serviços devem ser avaliados produtivos pela Administração, que o faz com

base em ato normativo da Secretaria Municipal de Saúde; e, ainda, tem seu

valor condicionado ao montante financeiro arrecado pelo SUS, tudo com esteio

na Lei Complementar n° 051/2008 (PCCR da Promovente).

Sendo assim, tal verba não integra a remuneração normal do

servidor, de modo que sua percepção depende da sua efetiva prestação de

serviço nos graus de produtividade necessários e de acordo com os valores

arrecadados  pelo  SUS.  Não  se  trata,  portanto,  de  um  direito  estendido,

universalmente, a todos os servidores ocupantes do mesmo cargo ou função,

ou lotados no mesmo órgão, nos termos da lei.

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da

Administração, que não pode agir sem previsão legal.

E,  como  bem  especificado  no  Acórdão,  a  Gratificação  de

Desempenho  de  Produção  é  extensiva  aos  períodos  de  afastamentos,  tais

como: licenças, férias, etc. Que deve ser entendido como qualquer período em

que o servidor estiver afastado de suas funções sem prejuízo da remuneração

que recebe.

Contudo, a Recorrente alega que a Decisão Colegiada incorreu

em  omissão  quanto  ao  pagamento  dos  atrasados  devidos  e  de  correção

monetária na forma da lei e o arbitramento de honorários advocatícios a favor

das patronas da Embargante.

De uma simples análise do Acórdão atacado, observo que há

plausibilidade  nas  razões  do  Embargante,  não  havendo  necessidade  para

maiores ilações.
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Nesse  sentido,  como  o  Acórdão  combatido  deu  provimento

parcial  ao  Recurso  Apelatório,  declarando  como  devida  a  Gratificação  de

Desempenho de Produção nos períodos de afastamentos  e que não foram

pagos,  salientando  que  a  correção  monetária  deve  observar  índices  que

reflitam  a  inflação  acumulada  do  período  e  que  os  juros  moratórios  serão

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à

caderneta de poupança (art.1º-F da Lei nº 9.494/1997), com termo inicial desde

a citação. 

No  mais,  considerando  que  as  partes  foram  vencedoras  e

vencidas na demanda e, ainda, observando a modificação parcial do julgado de

primeiro grau, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais

e  honorários  sucumbenciais,  ficando,  em  relação  a  estes,  cada  litigante

obrigado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte

contrária, nos termos do novo Código de Processo Civil, observando quanto ao

Promovente o art. 12 da Lei nº 1.060/50 e a isenção do Município quanto às

custas.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS, com efeito integrativo,  para que a correção monetária,

juros de mora e honorários sucumbenciais  observem ao que foi  fixado nos

termos acimas descritos.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos

Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Doutor Aluízio Bezerra Filho
(Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, 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,
13 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator

4


	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor Público Municipal. Gratificação de Serviços Hospitalares – GSHU e a Gratificação de Desempenho de Produção – GDP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA Lei municipal. RECONHECIMENTO. EFEITO INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO.

