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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.  CONTRADIÇÃO  E
OBSCURIDADE.  RECONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO.

-     A inscrição dos servidores públicos no Programa
de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público
(PASEP)  foi  instituído  pela  Lei  Complementar
08/1970 e implica obrigação da pessoa jurídica de
direito  público  a  qual  o  servidor  se  encontra
vinculado.

-      Os Embargos Declaratórios têm por  objetivo
sanar  omissões,  esclarecer  obscuridades,  eliminar
contradições e corrigir erros, conforme o art. 1022, I
a III, do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes 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  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 286.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 262/275) interpostos

pelo  Município  de  Imaculada,  visando sanar omissão no  Acórdão  de fls.

262/274, quanto  ao  requerimento  do  PASEP,  uma  vez  que  o  Embargado

encontra-se cadastrado no programa, como se comprova pela documentação

de fl. 184.
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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 da parte Recorrente é no sentido de que

encontra-se cadastrado no PASEP.

Como se infere dos autos, a inscrição dos servidores públicos no

Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público  (PASEP)  foi

instituído  pela  Lei  Complementar  08/1970  e  implica  obrigação  da  pessoa

jurídica de direito público a qual o servidor se encontra vinculado.

O normativo foi recepcionado expressamente pelo § 3º do art.

239 da CF, vazado nos seguintes termos:

“  Art.   239.   A   arrecadação   decorrente   das
contribuições   para  o  Programa  de  Integração  Social,
criado pela Lei Complementar n. 7, de  7  de  setembro
de  1970,   e   para  o  Programa  de  Formação  do
Patrimônio  do  Servidor  Público,  criado  pela  Lei
Complementar n. 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos
termos  que  a  lei  dispuser,  o  programa  do  seguro-
desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
 
§   3º   Aos   empregados   que   percebam   de
empregadores que contribuem  para  o  Programa  de
Integração  Social  ou  para  o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público até dois salários  mínimos
de  remuneração  mensal,  é  assegurado  o pagamento
de  um  salário  mínimo anual,  computado  neste  valor  o
rendimento  das  contas  individuais,  no  caso  daqueles
que  já participavam dos referidos programas, até a data
da promulgação desta Constituição.”
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Por sua vez, a Lei 7.859/89 regulamentou a Constituição para

garantir  aos  servidores  públicos  que percebem até  dois  salários-mínimos  e

que estejam cadastrados no PASEP há,  no mínimo, cinco anos,  um abono

anual, no valor de um salário-mínimo. Senão, confira-se:

“ Art. 1º É assegurado o recebimento de abono anual, no
valor  de  um  salário   mínimo   vigente   na   data   do
respectivo  pagamento,  aos empregados que: 
I - perceberem de empregadores, que contribuem para o
Programa de   Integração   Social   (PIS)   ou   para   o
Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor
Público  (Pasep),  até  dois  salários  mínimos  médios  de
remuneração  mensal   no  período  trabalhado,  e que
tenham  exercido  atividade  remunerada  pelo  menos
durante trinta dias no ano-base;
II - estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos (art.
4º, § 3º, da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro
de  1975)  no  Fundo  de  Participação  PIS-Pasep  ou  no
Cadastro Nacional do Trabalhador.”

Contudo, reanalisando o conjunto probatório dos autos, percebo,

de fato, que houve cadastramento do servidor desde o ano de 2009 (fl. 266).

Assim, diferente do que ficou consignado no Acórdão vergastado,

houve  cadastramento  do  servidor  no  programa,  devendo  ser  acolhido  os

Embargos com efeitos  infringentes,  para,  afastar  a  condenação imposta  no

Acórdão, mantendo a Sentença nesse ponto.

Desse modo,  conforme  preceitua  o  art.  1022,  I  a  III,  do  Novo

Código de Processo Civil, impõe-se ACOLHER os Embargos Declaratórios,

com  efeitos infringentes, para, ante o cadastramento do servidor, afastar a

condenação imposta no Acordão, desprovendo, integralmente, a Apelação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.
Herbert Douglas Targino, 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, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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