
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO Nº  0035316-14.2011.815.2001 — 3ª  Vara  da 
Fazenda Pública da Capital
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE:  Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Maria Clara 
Carvalho Lujan
EMBARGADO: Arnaldo Gomes da Silvaa
ADVOGADO: Enio Silva Nascimento

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  — 
OCORRÊNCIA  —  CONGELAMENTO  DE  ANUÊNIOS 
DE  MILITARES   ATRAVÉS  DA  LC  Nº  50/2003  — 
IMPOSSIBILIDADE  —  CATEGORIA  ESPECIAL 
REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO — MP Nº 185/12 — 
ABRANGÊNCIA DOS MILITARES À MESMA FORMA 
DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DOS SERVIDORES 
CIVIS  — MATÉRIA DECIDIDA POR INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO TJPB  — 
ACOLHIMENTO PARCIAL. 

— Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam à  rediscussão  das 
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem 
para  a  substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam a 
suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. 

—  A  matéria  foi  alvo  de  incidente  de  uniformização  de 
jurisprudência  (processo  nº  2000728-62.2013.815.0000,  de 
relatoria do Des. José Aurélio da Cruz, julgado em 10/09/14), no 
qual “julgou-se procedente o incidente,  pela uniformização dos 
julgamentos, no sentido de que o congelamento do adicional por 
tempo  de  serviço  dos  militares  do  Estado  da  Paraíba  somente 
passou a ser aplicável a partir da data da publicação da Medida 
Provisória,  nº  185/2012,  que  ocorreu  em  25/01/2012, 
posteriormente convertida na lei nº 9.703/2012...”.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  antes 
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Colendo Tribunal  de  Justiça  do  Estado da  Paraíba,  por unanimidade,  em acolher 
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  opostos pelo  Estado da 
Paraíba contra o acórdão de fls. 116/120, negando provimento aos recursos oficial e 
apelatório. 

O embargante, às fls. 123/124, afirma que o acórdão foi omisso, 
pois não se manifestou sobre a MP nº 185/2012, ademais, a LC nº 50/2003 deve ser 
aplicada aos militares.

O embargado ofereceu resposta ao recurso às fls. 129/132. 

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com 
a finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, 
de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão 
embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre  determinado  ponto  de 
extrema relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da 
mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser 
entendida como aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão 
ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada 
de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos 
sobre  os  quais  a  decisão  embargada  não  se  pronunciara  com clareza  (gramatical  e 
lógica) suficiente  e que,  de todo modo,  prejudica a exata  compreensão do comando 
descrito no acórdão.

Pois bem. A sentença de fls. 69/72 julgou procedente o pedido, 
determinando o descongelamento do anuênio, procedendo-se a atualização da verba na 
forma do art. 12 da lei nº 5.701/93, bem como às diferenças resultantes do pagamento a 
menor, referente ao período não prescrito, com juros e correção monetária na forma da 
lei nº 9.494.97. 

O acórdão de fls. 116/120, a seu turno, negou provimento aos 
recursos oficial e apelatório.

No caso, no entanto, verifica-se não ter o magistrado a quo feito 
a  ressalva,  no  dispositivo  da  sentença,  sobre  a  possibilidade  de  congelamento  do 
anuênio a partir da MP nº 185/12.  

A  matéria  foi  alvo  de  incidente  de  uniformização  de 
jurisprudência (processo nº 2000728-62.2013.815.0000, de relatoria do Des.  José 
Aurélio da Cruz, julgado em 10/09/14), no qual “julgou-se procedente o incidente,  
pela uniformização dos julgamentos, no sentido de que o congelamento do adicional  
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por  tempo  de  serviço  dos  militares  do  Estado  da  Paraíba  somente  passou  a  ser  
aplicável  a  partir  da data da publicação da Medida Provisória,  nº  185/2012,  que  
ocorreu em 25/01/2012, posteriormente convertida na lei nº 9.703/2012...”.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes,  para determinar que o 
descongelamento do anuênio seja efetuado até a entrada em vigor da MP nº 185/12, 
mantendo a sentença em seus demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.   Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides), o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado para composição de 
quórum) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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