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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS.  OMISSÃO.  ISENÇÃO  DA  FAZENDA
PÚBLICA  MUNICIPAL  EM  CUSTAS
PROCESSUAIS.  EIVA  CONSTATADA. EFEITO
MERAMENTE  INTEGRATIVO.  CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  TER  O  PROFESSOR
LABORADO EM ESCOLA DE DIFÍCIL ACESSO NO
PERÍODO  REQUERIDO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO  DE  DESACORDO  ENTRE  AS
PROPOSIÇÕES  DA  DECISÃO.  INOCORRÊNCIA.
REEXAME  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE  PELO  MEIO  ESCOLHIDO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS
PARA INTEGRAR A DECISÃO SEM ALTERAÇÃO
DO ENTENDIMENTO FINAL EXARADO. 

- Conforme a isenção legal prevista no art. 29, da Lei
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Estadual  nº  5.672/92,  a  Fazenda  Pública  municipal
está  dispensada  do  pagamento  das  custas
processuais, submetendo-se tão somente as despesas
efetuadas nos autos, pela parte vencedora.

-  Constatada  no  pronunciamento  judicial  que  não
houve referência a isenção de custas pelo Município
de  Santa  Rita,  devem  os  presentes  embargos  de
declaração  suprir  a  omissão,  no  sentido  de  afastar
qualquer  condenação  abrangida  pelo  conceito  de
custas  processuais  de  cujo  pagamento  a  Fazenda
Pública está dispensada.

-  Em  se  verificando  a  necessidade  de
complementação  do  pronunciamento  judicial
atacado, com vistas à apreciação de questão suscitada
pelo  recorrente,  é  de  se  acolher  os  embargos  de
declaração,  com  fins  meramente  integrativos,  sem
alteração do entendimento final exarado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
de declaração, com efeitos meramente integrativos.

O  Município de Santa Rita opôs  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, fls. 78/86, contra acórdão de fls. 63/72, que, por votação unânime,
negou provimento à Apelação forcejada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
c/c Implantação de Gratificação de Difícil Acesso, sustentando, em suas razões, em
suma, a existência de omissão no julgado, conquanto não atentou para a isenção de
custas processuais a que faz jus, bem como contradição entre a prova documental
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coligida e o resultado do julgamento, eis  que não há prova de que o requerente
laborou  em  escola  de difícil  acesso  no  período perseguido,  dando  ensejo  a
improcedência da pretensão. 

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.

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.

Consoante  relatado,  no  presente  caso,  o  recorrente
aduziu que o acórdão de fls. 63/72, foi  omisso no que tange à isenção de custas da
Fazenda Pública municipal.

Sem  maiores  delongas,  tenho  por  verificado  o
referido vício, eis que inexiste referência a essa específica questão, muito embora o
recorrente não tenha suscitado a apreciação desse ponto em sede de apelação.

Portanto,  em  estando  caracterizada  a  omissão,
cumpre, em sequência, suplantá-la, nesta ocasião.

Realmente, o art. 29, da Lei  nº 5.672/92, que dispõe
sobre o regime de custas judiciais do Estado da Paraíba, prevê que a Fazenda Pública
é isenta destas sanções, sendo obrigada apenas a ressarcir as despesas efetuadas nos
autos, pela parte vencedora.
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Logo,  não  deve  subsistir  a  parte  da  sentença  que
condena “o réu ao pagamento de custas processuais”, fl. 47, permanecendo, contudo,
a fixação dos honorários advocatícios.

Em sequência, argumenta a existência de contradição
em relação aos documentos carreados aos autos, já que inexiste prova da atuação do
professor  em escola  de difícil  acesso  no período laborado requerido,  afastando o
pagamento imposto ao Município de Santa Rita.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que o
embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em relação
às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira totalmente
infundada, articulando a existência de contradição, tentando, tão somente, rediscutir
o feito, pois, analisando o decisum embargado, verifica-se a pertinente abordagem, de
forma nítida, acerca das pontuações indicadas.

Com efeito, a contradição que permite o manejo dos
aclaratórios  consiste  na  identificação  de  incoerência  da  estrutura  interna  do
pronunciamento judicial combatido, isto é, entre suas próprias proposições, mas tal
conjuntura não se vislumbrara.

Veja-se  a  propósito,  citação  inserta  na  obra
Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei nº 13.105/20015, Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: Editora RT, 2015, p. 2125 -,
“Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa,
senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4ª Turma – EdclAgRgAg
27417-7- RJ, relator Ministro Dias Trindade, vu, j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).

Dita constatação se extrai da leitura da ementa e do
dispositivo  do  julgamento  combalido,  ratificando  a  coerência  no  resultado,  e,
afastando, consequentemente, a contradição ventilada, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  IMPLANTAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE
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DIFÍCIL  ACESSO.  PROCEDÊNCIA.  SERVIDOR
PÚBLICO.  PROFESSOR  DO MUNICÍPIO  DE
SANTA  RITA.  BENEFÍCIO  PREVISTO  NA  LEI
MUNICIPAL  Nº  900/1998.  ESCOLA
CONFIGURADA  COMO  DE  DIFÍCIL  ACESSO.
DIREITO  A  PERCEPÇÃO  DA  GRATIFICAÇÃO.
ÔNUS  DO  ENTE  PÚBLICO  EM  EXCLUIR  A
ESCOLA DESSE CONCEITO.  INTELIGÊNCIA DO
ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973. MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.
-  A  Lei  nº  900/98  do  Município  de  Santa  Rita,
expressamente,  estabeleceu  a  percepção  de
gratificação a professor ou especialista em educação
que  labora  em escola  de  difícil  acesso,  até  ulterior
modificação.
- É obrigação do ente público comprovar que todas
as remunerações foram pagas aos seus servidores, na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço  alegada,  por  dispor  a
Administração  de  plenas  condições  para  tal  fim,
sendo natural, em caso de ação de cobrança ajuizada
por servidor, a inversão do ônus probatório.

E,

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

Em  reforço  a  nítida  constatação  de  pretender  o
embargante rediscutir a matéria, transcrevo trecho do  decisum embargado, fls. 67 e
71, comprovando o exame da prova coligida ao feito:

Em  primeiro  lugar,  a  declaração  anexada  à  fl.  41,
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subscrita pela Gestora Escolar, Vânia da Silva Araújo,
matrícula  nº  9001506,  atesta que a Escola Emília F.
Cavalcante de Morais Neta encontra-se configurada
como de  difícil  acesso,  estando  localizada  na  zona
rural,  a  uma  distância  de  22  (vinte  e  dois)
quilômetros do centro de Santa Rita.
De  outra  sorte,  o  art.  33,  §2º,  da  Lei  nº  900/98,
consigna que “o pagamento da gratificação de que
trata  este  artigo  cessará quando não mais  existir  a
dificuldade  que  motivou  sua  concessão.”  Logo,
caberia a edilidade confirmar que a escola localizada
no  Distrito  de  Lerolândia  não  mais  se  enquadra
como de difícil acesso, porém, não o fez, impondo-
lhe,  assim,  arcar  com  os  ônus  do  art.  373,  II,  do
Código de Processo Civil.

E,

Ainda,  a  fim  de  ratificar  que  a  escola  em  que  o
promovente  trabalha  é  de  difícil  acesso,
confirmando-se,  por  conseguinte,  a  condenação
imputada na sentença, a ficha financeira – exercício
2013,  fl.  42,  traz,  no  que  toca  as  vantagens,  o
auferimento  da  gratificação  de  difícil  acesso  pelo
autor,  motivo  pelo  qual  o  seu  restabelecimento
também se impõe.

Diante desse panorama, não há que se atribuir efeitos
infringentes ao julgado vergastado, já que se está suprindo, tão somente, a omissão,
com  vistas  à  apreciação  de  questão  aduzida  acerca  das  custas,  sem,  contudo,
modificar o pronunciamento judicial vergastado. Dito de outro modo, a condenação
impelida ao  Município de Santa Rita em favor de  Ronielle Carneiro Cláudio se
mantém indene.
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Ante  o  exposto, ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
PRESENTES  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS, apenas para suprir a omissão apontada, sem, todavia, emprestar-
lhes efeitos modificativos.

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.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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