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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  JULGAMEN-
TO  DE  APELAÇÃO.  OMISSÃO  QUANTO  AO
PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
SUPRESSÃO DO VÍCIO. NECESSIDADE. “DES-
CONGELAMENTO” DE ANUÊNIO DE MILITAR.
ROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PARTES  QUE  FO-
RAM  EM  PARTE  VENCEDORA  E  VENCIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO
CAPUT  DO  ART.  21,  CPC.  ACOLHIMENTO
PARCIAL DOS EMBARGOS. 

- Se, no julgamento de apelo, o Tribunal modifi-
cou a sentença de improcedência,  mas  não se
pronunciou sobre as verbas sucumbenciais, confi-
gurada está a omissão do julgado, impondo-se a
supressão do vício, por meio dos embargados de
declaração.

- Verificando-se que, diante da procedência parci-
al do pedido, cada litigante restou em parte ven-
cedor e vencido, impõe-se a aplicação do caput
do art. 21, CPC.

Vistos, etc.

Trata-se de  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por José
Rufino de Almeida, em face da decisão monocrática de fls. 92/97, que deu pro-
vimento parcial à apelação interposta pelo ora embargante nos autos da Ação
Revisional de Proventos de Reforma, para, reformando a sentença que julgara
o pedido exordial improcedente,  “determinar o descongelamento do adicional



por tempo de serviço (anuênio) apenas no período anterior à Medida Provisória
nº 185/2012, de 25/01/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, sendo a referida
verba devida em seu valor nominal, mantidos os demais termos da decisão” (fl.
97).   

Alega o embargante que a decisão embargada foi omissa, pois
“apesar de acolhido o pleito inicial, o ilustríssimo relator não fez menção aos
honorários sucumbenciais, sendo este o fundamento dos presentes embargos
de declaração” (fl. 99). 

Sustenta, também, que “faz jus à totalidade da verba sucumbenci-
al na forma prevista no parágrafo único do art. 21 do CPC” (fl. 100).

É o Relatório
Decido.

Inicialmente, registro que, como a decisão embargada foi exarada
monocraticamente, os presentes embargos também devem ser apreciados de
forma unipessoal, em respeito ao princípio do paralelismo das formas.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando "houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição" ou
"for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal" (incisos I
e II, do art. 535, do CPC).

In casu, o embargante alega que a decisão embargada foi omis-
sa, pois “apesar de acolhido o pleito inicial, o ilustríssimo relator não fez men-
ção aos honorários sucumbenciais, sendo este o fundamento dos presentes
embargos de declaração” (fl. 99). 

Assiste-lhe razão.

Compulsando-se os autos, percebe-se que, reformando a senten-
ça de primeiro grau (de improcedência do pedido inicial), a decisão ora embar-
gada deu provimento parcial ao recurso apelatório do embargante “para deter-
minar o descongelamento do adicional por tempo de serviço (anuênio) apenas
no período anterior à Medida Provisória nº 185/2012, de 25/01/2012, converti-
da na Lei nº 9.703/2012, sendo a referida verba devida em seu valor nominal,
mantidos os demais termos da decisão” (fl. 97).     

Assim, o veredicto que, em primeiro grau de jurisdição, foi de im-
procedência do pedido, passou a ser de procedência parcial, pelo que seria ne-
cessária a redistribuição das verbas sucumbenciais, independentemente, inclu-
sive, de pedido expresso nesse sentido, já que se trata de consectário legal.

Com efeito,  tendo sido a decisão omissa sobre o tema, faz-se
mister a supressão do vício, dando-se efeito integrativo ao decisum.



Passando à abordagem do tema, denota-se que, nos presentes
embargos, o embargante aduz que “faz jus à totalidade da verba sucumbencial
na forma prevista no parágrafo único do art. 21 do CPC”.

Nesse aspecto, não assiste razão ao recorrente, devendo as ver-
bas sucumbenciais serem reciprocamente divididas.

No  pedido  inicial,  o  autor/embargante  pleiteou  que  “sejam os
réus condenados a procederem à atualização da remuneração do autor,
no sentido de que as parcelas ANÊNIO REFORMADO e ADICIONAL DE
INATIVIDADE sejam pagas na razão atualizada, sobre o valor da parcela
recebida pelo promovente a título de Soldo, bem como ao pagamento das
diferenças resultantes dos valores pagos a menor, no período compreen-
dido entre agosto de 2006 e agosto de 2011, respeitada a prescrição quin-
quenal” (fl. 10).  

Conforme relatado, na decisão embargada, foi dado provimento
parcial ao apelo do embargante, “para determinar o descongelamento do adici-
onal por tempo de serviço (anuênio) apenas no período anterior à Medida Pro-
visória nº 185/2012, de 25/01/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, sendo a
referida verba devida em seu valor nominal, mantidos os demais termos da de-
cisão” (fl. 97).

Com efeito, vê-se que, diante da procedência parcial do pedido,
cada litigante foi em parte vencedor e vencido, impondo-se a aplicação do ca-
put do art.  21, CPC, e não do parágrafo único do aludido dispositivo,  pois,
como  o  pretendido  “descongelamento”  do  adicional  foi  reconhecido  apenas
para determinado período e não  ad infinitum  como almejado pelo recorrente,
descabe falar em decaimento “da parte mínimo do pedido”.  

Em caso idêntico, assim decidiu esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLI-
CIAL MILITAR. CONGELAMENTO DE ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR NÃO ALCANÇADO PELO ART. 2º DA
LC Nº 50/2003. POSSIBILIDADE APENAS A PAR-
TIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
185/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  OCOR-
RÊNCIA. REFORMA  QUE  SE  IMPÕE.  DECISÃO
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE ART. 557, §1º, DO
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NE-
CESSÁRIA.
- Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º
da LC nº 50/2003 em relação aos militares, entendo
como  indevido  o  congelamento  do  Adicional  por
Tempo de Serviço percebido pelo Promovente/Ape-



lado, o qual integra uma categoria diferenciada de
servidores.
- Após edição da Medida Provisória nº 185/2012, de
25/01/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº
9.703/2012, concebo que a referida norma, a partir
da mencionada data, estendeu o congelamento dos
Adicionais e Gratificações para os policiais militares,
senão vejamos o §2º do seu art. 2º.
(...)
-  A sucumbência, in casu, deve consistir na reparti-
ção proporcional das custas e honorários advocatíci-
os, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e ven-
cido,
devendo ser recíproca e proporcionalmente distribuí-
dos e compensados entre eles os honorários advo-
catícios e as despesas processuais (CPC, art. 21).1

(grifei).

Destarte, as verbas sucumbenciais devem ser reciprocamente di-
vididas, nos termos do art. 21, CPC, com o registro de que, como o autor é be-
neficiário da justiça gratuita, deve ser observado em seu favor o disposto no
art. 122 da Lei nº 1.060/50.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixo na quantia de
R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 20, §4º, CPC.   

Face ao exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para, suprindo a omissão apontada, determi-
nar que as verbas sucumbenciais sejam reciprocamente divididas, nos termos
do art. 21, caput, CPC, fixando os honorários advocatícios em R$800,00 (oito-
centos reais), com fulcro no art. 20, §4º, CPC. 

P.I.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00364247820118152001 – Relator: DES LEAN-
DRO DOS SANTOS – J: 18-12-2014.
2 Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las,
desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 
anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação fi-
cará prescrita. 
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