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PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  –  Omissão  –  Existência  –
Verificação  de  pronunciamento  implícito
acerca  do  tema  –  Correção  –
Acolhimento  parcial  com  simples  efeito
integrativo.

-  Existindo  omissão  no  acórdão
embargado,  deve-se  acolher  o  pedido
para sanar o vício apontado, mas se não
há mudança na conclusão anteriormente
tomada,  o  efeito  dos  declaratórios  é
apenas integrativo.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  – Acórdão  em  apelação  –
Vício  apontado  –  Omissão  –
Pronunciamento  acerca  do  pagamento
retroativo da diferença do recebimento a
menor da gratificação de magistério.

-  Explicitação  para  constar  que  haverá
diferenças  a  receber  unicamente  nos
meses em que o embargado, de fato, as
percebeu.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M,  na Segunda Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acolhimento parcial dos Embargos de Declaratórios, nos termos do voto do
Relator e da súmula de julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos pelo ESTADO DA PARAÍBA, contra os termos do acórdão de fls.
67/ 73. 

Em suas razões, o embargante explicita
que o objetivo dos presentes embargos de declaração é sanar a omissão
do  julgado  no  tocante  ao  pronunciamento  acerca  da  ausência  de
recebimento  da  gratificação  de  magistério  em  parte  do  período  não
prescrito,  meses  não  especificados  na  decisão  de  primeiro  grau  e  no
acordão embargado o que implicaria em decisão extra petita.

É o que basta a relatar. 

V O T O

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago
dos  presentes  embargos,  faz-se  mister  a  digressão  acerca  de  seus
pressupostos de admissibilidade específicos.

Segundo  o  preceito  normativo  do  art.
1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração
é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Veja-se:

“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.”

Obscuridade é  o  defeito  consistente  na
difícil  compreensão  do  texto  da  decisão.  A contradição  é  a  afirmação
conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão. A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada
para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas
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no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam: quando a decisão deixa de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e
quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º, do CPC. 

Erro  material,  por  sua  vez,  “é  aquele
reconhecido  primo  ictu  oculi,  consistente  em  equívocos  materiais  sem
conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por
outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de
uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo”1.

A  doutrina  pátria  não  diverge  da
orientação legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres
NELSON e ROSA NERY2:

“Os Embargos  de  Declaração têm a  finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de clareá-la,
dissipando obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo  ou  aclareatório.  Como  regra  não  tem
caráter  substitutivo,  modificador  ou  infringente  do
julgado”. 

Pois  bem.  No  caso  “sub  examine”,  a
insurgência merece prosperar em parte. 

Malgrado a irresignação do insurreto,  o
acórdão  embargado  encontra-se  suficientemente  fundamentado  e
motivado, não havendo que se falar em “decisão extra petita”,  mas, não
obstante a suficiente fundamentação acerca das teses ventiladas, há que
se aclarar parte do dispositivo:

“… condeno, ainda, o Estado da Paraíba
ao  pagamento dos valores não atingidos pela prescrição quinquenal
que adimpliu a menor a título de ‘gratificação de magistério’ até a data
da  publicação  da  Medida  Provisória  185/2012  (26  de  janeiro  de  2012)
mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença.”

O Estado da Paraíba alega que em parte
do  período  referente  ao  quinquênio  anterior  a  propositura  da  ação  o
benefício  (gratificação  de  magistério)  não  foi  sequer  pago  pela
administração,  o  que  gera  a  presunção  de  que  não  foi  devido,  sendo,
1AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015
2 In  Código  de  Processo  Civil  Comentando  e  Legislação  Processual  Extravagante  em Vigor.
Revista dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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assim, necessário decotar do objeto cognoscível desta demanda o período
em que NÃO HOUVE QUALQUER PAGAMENTO a título de gratificação de
Magistério.

Veja-se no dispositivo transcrito a cima,
que em nenhum momento se determinou o pagamento da gratificação de
magistério, até porque o que se discute nos autos não é a existência ou
não do direito do autor  à percepção da gratificação,  mas sim,  uma vez
percebida a gratificação, se esta foi paga em valores corretos.

Quando, também na sentença prolatada
em primeiro grau de jurisdição, se determinou o pagamento das diferenças
resultantes do recebimento a menor,  fica bastante claro que se trata de
gratificação recebida, só se podendo dizer que há diferença a se adimplir
exatamente porque o que foi pago foi inferior ao que se devia. 

Porém  para  que  dúvidas  não  exista
acerca  do  pagamento  das  diferenças  adimplidas  a  menor  referente  a
gratificação de magistério, acolho em parte os embargos declaratórios a fim
de  explicitar  na  parte  dispositiva  que  haverá  diferenças  a  receber
unicamente  nos  meses  em  que  o  embargado,  de  fato,  as  percebeu  a
gratificação de magistério em seu contracheque.

Destarte,  ACOLHO PARCIALMENTE  os
Embargos  de  Declaração,  sem,  contudo,  alterar  o  resultado  final  do
julgamento, mantendo a decisão inalterada quanto aos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Luís
Silvio  Ramalho  Júnior.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís
Silvio Ramalho Júnior,  o Exmo Dr.  Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da  Paraíba,  João
Pessoa,10 de abril de 2018.

ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Juiz de Direito Convocado - Relator
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