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EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA.   REJEIÇÃO.

-  Somente cabem Embargos Declaratórios quando 
na decisão embargada existir algum dos requisitos 
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, ou 
seja, obscuridade, contradição ou omissão. 
Ausentes tais requisitos,  impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR os  Embargos  de  Declaração,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 93.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo Estado da 

Paraíba (fls.  87/89), visando sanar omissão  no Acórdão de fls.  77/85,  no 

tocante aos percentuais em cada ano, de acordo com o tempo de serviço da 

parte Promovente, nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 5.701/93.

É o relatório.

VOTO
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De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 

535 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis 

quando houver na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 

alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é 

medida que se impõe.

Em relação  a  suposta  omissão,  cuido  não  assistir  razão  ao 

Embargante, pois tanto o pedido quanto a sentença foram  fundamentadas no 

art.  12 da Lei  Estadual  nº  5.701/93 e o Acórdão manteve,  integralmente,  o 

capítulo  da  sentença  que  tratou  da  regra  de  pagamento  do  Adicional  por 

Tempo de Serviço.  

Vejamos transcrição de parte da sentença:

“MÉRITO

O artigo 12, da Lei Estadual nº 5.701/93, estabelece 

o regramento do adicional por tempo de serviço:”

SEÇÃO I
Do Adicional Por Tempo de Serviço

“Art. 12 – O adicional por tempo de serviço é devido à 
razão  de  um  por  cento  por  ano  de  serviço  público, 
inclusive o prestado como servidor civil, incidindo sobre o 
soldo do posto ou graduação, a partir da data em que o 
servidor   militar  estadual  completar  02  (dois)  anos  de 
efetivo serviço. 

Parágrafo  Único  –  o  servidor  militar  estadual,  quer  na 
ativa,  quer na inatividade,  fará jus ao adicional  de que 
trata este artigo a partir do mês em que completar cada 
anuênio,  computados  até  a  data  de  sua  passagem  à 
inatividade”

E a transcrição dispositivo do Acórdão:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição 
e  PROVEJO PARCIALMENTE a  Remessa 
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Necessária  e  o  Apelo,  para  reconhecer  a 
sucumbência recíproca;  manter congelado o valor 
absoluto  do  Adicional  por  Tempo  de  Serviço 
recebido no mês de janeiro de 2012, não podendo 
sofrer  variação  posterior,  mesmo  que  ocorra 
aumento  do  soldo.  No  mais,  adoto  a  nova 
interpretação do STJ, quanto a forma de cálculo da 
atualização  do  valor  da  condenação,  mantendo  a 
sentença nos demais termos.”

Ora,  no caso em tela, não há dúvida  de  que as  diferenças 

serão devidas a partir  do mês em que o militar completou mais um ano de 

serviço  e  devem  ser  observados  os  percentuais  ano  a  ano,  inexistindo 

qualquer omissão a ser sanada. 

Diante do exposto, REJEITO os Embargos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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