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PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  –  Contradição –  Existência  –
Correção  –  Efeito  modificativo –
Acolhimento.

– Os  embargos  de  declaração  servem
apenas  para  os  casos  em que a  decisão
embargada venha eivada de  obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando
ao reexame do julgado.

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,  acolher,  com
efeitos  modificativos, os  Embargos  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 MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (fls.  97/100)  contra os termos
do acórdão de fls. 88/94, que negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.
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Em suas razões,  sustentou a existência de
contradição,  aduz que na sentença não fora proferido apenas o FGTS, mas
também o pagamento de férias e décimo terceiro salário (fls. 49/52). 

Informa que, fora juntada equivocadamente
aos autos uma sentença de outro processo com partes distintas (fls.53/56).
Ocorrendo o equívoco no julgamento do acórdão. 

Ao  final,  pugnou  pelo  recebimento  e
provimento do recurso, para suprir  a contradição quanto as sentenças (fls.
49/52 e fls. 53/56), uma vez que o acórdão manteve a sentença em todos
seus termos.

Contrarrazões às fls. 103/104.

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  sentença  ou  acórdão,  houver  obscuridade,  omissão  ou
necessidade de correção de 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.

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.”

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil compreensão do texto da sentença. A dúvida é o estado de incerteza
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que resulta da obscuridade. A contradição é a afirmação conflitante, quer na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por todos,  confira-se o magistério dos insignes mestres  NELSON e
ROSA NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a decisão omissão 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”. 

No caso  em análise,  o embargante aduziu
que o acórdão fora contraditório, tendo em vista que negou provimento ao
reexame  necessário  e  ao  recurso  de  apelação,  mantendo a  sentença em
todos seus termos. 

Analisando  os  autos,  verifica-se  que,  de
fato,  o  acórdão  prolatado se  baseou  em  sentença  (fl.53/56)  juntada
equivocadamente  aos  autos,  com  partes  e  decisão  distinta  ao  dos  autos
originários, no qual condenou o promovido, apenas, ao depósito do FGTS. A
sentença  do  processo  originário  (fls.  49/52),  julgou  parcialmente  para
condenar  a  edilidade  ao  pagamento  de  13º  salário  e  proporcional,  férias
vencidas mais terço constitucional e, ainda, aos depósitos FGTS. 

Irresignado,  a  edilidade,  ora  embargante,
interpôs  recurso  apelatório  contra  sentença  dos  autos  de  fls.  49/52.
Requerendo que fossem indeferidos  todos  os pleitos  contidos  na exordial,
quais sejam, o pagamento de 13º salário e proporcional, férias vencidas mais
terço constitucional e, ainda, os depósitos FGTS.

Portanto,  com  relação  ao  equívoco
apontado, devem os embargos serem acolhidos com efeito modificativo, para
dar provimento parcial ao reexame necessário e ao recurso de apelação.

Todavia, com relação ao mérito,  verifica-se
que,  não  faz  “jus”  a demandante  ao  recebimento  das demais  verbas
rescisórias, pois em sendo reconhecida a nulidade do contrato,  a parte só
teria direito ao saldo de salário, caso existente, e ao recolhimento do FGTS,
1  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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conforme  posicionamento  da  Suprema  Corte,  firmado  em  decisões
submetidas ao crivo dos recursos repetitivos nos supracitados arestos. Logo,
a  respeitável  sentença agiu  erroneamente  ao  condenar  a  edilidade  ao
pagamento  de  13º  salário  e  proporcional,  férias  vencidas  mais  terço
constitucional. 

Assim,  “in  casu  subjecto”, este  Egrégio
Tribunal de Justiça se  manifestou de forma clara e precisa sobre a relação
jurídica posta nos autos.

Pelo  exposto,  por  haver  contradição  na
prolatação do acórdão, há motivos para a reforma do acórdão desafiado.

Destarte,  ACOLHO os  Embargos  de
Declaração,  fazendo  uso  do  seu  efeito  modificativo,  para  dar  provimento
parcial ao reexame necessário e ao recurso de apelação. Para, tão somente,
excluir a condenação no tocante  do décimo terceiro salário e das  férias,  e
seus respectivos  terços, mantendo-se os demais termos,  a condenação aos
depositos do FGTS.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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