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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO –  OMISSÃO  EXISTENTE
QUANTO  AO PERÍODO  DA  CONDENAÇÃO –  VERBAS
DEVIDAS DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL DA AUTORA
–  TERMO  AD QUEM E QUANTUM DEBEATUR APURADOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SANADO O VÍCIO DO
ACÓRDÃO  –  MANTIDA  A  SOLUÇÃO  JURÍDICA  COM  O
ACLARAMENTO  DA  PARTE  DISPOSITIVA –  EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.   

Sendo  omissa  a  decisão,  é  de  se  acolher  os  aclaratórios
opostos,  a  fim  de  sanar  o  vício  apontado e aclarar  que  a
obrigação de pagar corresponde aos vencimentos e vantagens
patrimoniais  a  que  fez  jus  a  autora  durante  o  período  de
afastamento,  qual  seja  de  março de  2013  até  sua  efetiva
reintegração  ao  serviço  público,  a  ser  apurado  na  fase  de
liquidação. 

Devem ser acolhidos sem efeitos modificativos os Embargos
Declaratórios  quando,  para  o  aperfeiçoamento  da  prestação
jurisdicional, é necessário sanar a omissão apontada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITO INTEGRATIVO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos pelo  Município
de Souza contra os termos do Acórdão às fls. 119/123 que negou seguimento
ao  apelo  interposto  pela  Edilidade  e  deu  parcial  provimento  ao  reexame
necessário para adequar os consectários legais.
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A embargante  alega,  nas  razões  recursais, que  há  omissão
“quanto ao valor consistente da obrigação de pagar, notadamente, no que diz
respeito a identificação e quantificação dos meses a que esta obrigação se
vincula.” (fl. 129).

Nesse contexto,  postula o acolhimento dos Embargos para  que
seja suprida a omissão apontada.

Não apresentadas contrarrazões, fl. 146.

VOTO

Inicialmente, destaco que os  Embargos de  Declaração somente
são cabíveis quando a decisão judicial for eivada de obscuridade, contradição,
erro material, omissão ou, ainda, quando carecer de fundamentação, a teor do
art. 1.022 do CPC/15:

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.
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.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra, para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro  da  decisão  ou  suprindo  omissões  ou  erros  materiais que,  de  fato,
tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

Além disso,  o  Código de Processo Civil  vigente,  objetivando a
busca pela excelência da prestação jurisdicional de mérito, inovou ao elencar a
falta  de  fundamentação,  nos moldes do seu art.  489,  §1º,  como mais uma
hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios.

Analisando o aresto embargado, observo que, de fato, a questão
sobre a qual o embargante requer o pronunciamento desta relatoria não restou
explicitada  no  dispositivo  do  Acórdão,  apesar  de  já  decidida  no  corpo  da
sentença e confirmada na fundamentação da decisão colegiada de segundo
grau,  razão  pela  qual,  sem maiores  delongas,  consigno  a  necessidade  de
acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja explicitado o ponto referente à
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especificação da obrigação de pagar, sob pena de, não o fazendo, incorrer o
Juízo em violação ao art. 492 do CPC/15.

Isso  porque,  a  sentença  deixou  claro  que  “são  devidos  os
pagamentos  referentes  ao  período  de  afastamento,  em  relação  aos
vencimentos  básicos  e  vantagens  patrimoniais  a  que  faz  jus,  tudo  a  ser
apurado em sede de liquidação.” (fl. 195).

E  o  Acórdão,  fl.  121-verso,  de  igual  modo,  afirmou  que  o
Município  não  provou  fato  obstativo  da  pretensão  autoral,  ressaltando  que
desde março de 2013 se iniciou o afastamento (fl. 23).

Vale  ressaltar  que,  ao  longo  do  processo,  apesar  de  duas
decisões determinando o cumprimento da reintegração da servidora ao seu
lugar de lotação originária, fl. 29, 108, 149/149verso, bem como não obstante
as manifestações insuficientes do Município, fls. 152/184, para fins de prova do
cumprimento do comando judicial,  não há nos autos qualquer comprovação
robusta  de  que  a  servidora  foi  convocada  para  se  apresentar  ao  trabalho,
cabendo ao promovido, em sede de liquidação de sentença, fazer prova do
termo  ad  quem  do  período  a  pagar,  ante  a  peculiaridade  da  lide  e  do
desdobramento processual.

Desse modo,  explicitada suficientemente a  obrigação de pagar
mantida pelo Acórdão, entendo sanada a omissão indicada pela embargante.

Por tais razões,  ACOLHO os presentes  Embargos Declaratórios,
tão somente, para, aclarando a omissão encontrada, acrescer ao dispositivo do
Acórdão  de  fls.  119/123  que a obrigação  de  pagar  corresponde  aos
vencimentos e vantagens patrimoniais a que fez jus a autora durante o
período  de  afastamento,  a  partir  de março de  2013  até  sua  efetiva
reintegração ao serviço público, com termo ad quem e quantum debeatur
a serem apurados na fase de liquidação. 

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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