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ACÓRDÃO
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  DECADÊNCIA  PARA
IMETRAÇÃO  DO  MANDAMUS.  MATÉRIA
NÃO LEVANTADA NO DECORRER DA AÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.  QUESTÃO  DE
ORDEM  PÚBLICA.  CONHECIMENTO  A
QUALQUER  TEMPO.  REJEIÇÃO.
ACOLHIMENTO  DOS  DECLARATÓRIOS
COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS. 

- Não há que se falar em omissão do acórdão que não
se pronuncia acerca de decadência não ventilada no
decorrer do processo.

-  Tratando-se  de  matéria de  ordem  pública,  a
prejudicial  de  decadência pode  ser  arguida  em
qualquer tempo e grau de jurisdição.

-  A pretensão do demandante se volta não contra o
próprio direito à inatividade, ou mesmo o fundamento
legal que embasou o respectivo ato de transferência
para a reforma. Na hipótese,  busca o insurgente tão
somente debater a questão de o pagamento decorrente
da reforma, na forma e fundamentos pelos quais foi
concedida,  está  lhe  sendo  pago  a  menor,
consubstanciando  uma  relação  de  trato  sucessivo,
renovando-se,  pois,  o  ato  coator  mensalmente,
devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula nº 85 do
Superior Tribunal de Justiça.
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- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando ausente qualquer omissão apontada nas razões
dos embargos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM  os  integrantes da  Primeira  Seção  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão Ordinária, acolher os embargos com
efeitos meramente integrativos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  102/105) opostos
pela PBPREV – Paraíba Previdência, contra os termos do acórdão exarado
às fls. 90/98,  que, apreciando o Mandado de Segurança impetrado por José
Geraldo Soares de Alencar, deferiu o pedido formulado pelo impetrante a
fim de garantir a correta percepção dos valores por ele auferidos a título de
adicional por tempo de serviço e de inatividade, observando-se para o primeiro
a incidência de 30% (trinta por cento) sobre o soldo mensal, bem como, para o
segundo, o valor absoluto resultante do cálculo de 30% (trinta por cento) sobre
o soldo auferido em 25/01/2012 (data da vigência da Medida Provisória nº
185/2012). E, ainda, o devido reajuste da rubrica regulamentada pelo art. 34 da
Lei n.° 5.701/93, para a razão de 20% sobre o soldo do posto de Coronel,
vigente nos dias atuais.

Fundamentado  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  a
embargante alega, em suma, que não houve manifestação sobre a aplicação, ao
caso, do prazo decadencial estabelecido no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja
sanada a omissão e ressalta o fim de prequestionar a matéria. 

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

No  caso  em  apreço,  no  que  tange  ao  mencionado  prazo
decadencial para impetração do mandamus, estabelecido pelo art. 23 da Lei nº
12.016/2009, emerge  claramente  que  se  trata  de  prejudicial  de  mérito  não
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suscitada durante o trâmite processual, pelo que não configura a omissão a que
se refere o art. 535, II, do CPC.

Não obstante,  por se  tratar de matéria  de ordem pública que
pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, passo a examinar as
alegações do embargante no particular.

Data maxima venia, afiguram-se  patentemente  descabidas  as
razões tecidas pelo embargante, posto que não há que se falar em decadência
para impetração de mandado de segurança, na presente hipótese.

Como  é  cediço,  o  prazo  para  impetração  do  mandado  de
segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado
tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, sendo o prazo estipulado
como  legalmente  razoável  em  relação  à  dinâmica  e  celeridade  da  ação
mandamental. 

Quando  se  trata  de  busca  pela  tutela  jurisdicional  para
persecução  do  correto  valor  de  aposentadoria,  há  que  se  destacar  duas
situações  para a  análise  da  incidência  ou  não da decadência  do direito  de
ingresso da ação mandamental.  Tal distinção é realizada de forma bastante
didática no corpo do voto do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, a
saber:

“Diferentes são as ações quando, num caso, discute-
se  o  próprio  direito  à  aposentadoria  ou  os
fundamentos  legais  que  embasaram o  ato  de  sua
concessão e,  noutro,  debate-se  acerca  dos
pagamentos, a menor, do benefício já concedido. Na
primeira hipótese,  transcorridos mais de 120 (cento
e  vinte)  dias  do  ato  atacado,  decai  o  direito  ao
mandado  de  segurança,  já  na  segunda,  a  cada
conduta  lesiva,  recomeça  o  prazo  para  a
impetração”.
(STJ, Relator: Ministra Alderita Ramos de Oliveira –
Desembargadora  Convocada  Do  TJ/PE,  Data  De
Julgamento: 06/11/2012, T6 - Sexta Turma).

Com efeito, verifica-se que a pretensão do demandante se volta
não contra o próprio direito à inatividade, ou mesmo o fundamento legal que
embasou  o  respectivo  ato  de  transferência  para  a  reforma,  os  quais  se
apresentam  como  fatos  incontroversos  entre  o  impetrante  e  a  autoridade
coatora. 

Na hipótese, busca o insurgente tão somente debater a questão
de o pagamento decorrente da reforma, na forma e fundamentos pelos quais
foi  concedida,  está  lhe  sendo  pago  a  menor,  não  objetivando  qualquer
modificação quanto ao ato que concedeu a sua inatividade militar.

Assim, a demanda em apreço é substancialmente diversa, por
exemplo, do pleito de reenquadramento da situação fática ocorrida ao tempo

Embargos de Declaração nº 0001430-71.2015.815.0000.          3



do ato de concessão de uma aposentadoria. 

Não é preciso realizar grande esforço de interpretação para se
averiguar que, no presente caso, o ora impetrante se insurge exclusivamente
quanto  ao  pagamento  a  menor  efetuado  mensalmente,  não  discutindo  os
fundamentos do ato de que lhe transferiu para a inatividade laboral.

Trata-se  de  uma  relação  de  trato  sucessivo,  em  que  não  se
discute o direito à inatividade laboral do militar ou o fundamento com base no
qual foi concedido, renovando-se, pois, o ato coator mensalmente, por ocasião
de cada pagamento a menor realizado, aplicando-se, por analogia, o disposto
no Enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula  nº  85  do  STJ:  Nas  relações  jurídicas  de
trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure
como  devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.

 Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça
revela-se pacífica, consoante se infere dos seguintes julgados:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. AGENTE DE
INVESTIGAÇÃO.  POLÍCIA CIVIL.  PREJUDICIAL
DE  MÉRITO  DA  DECADÊNCIA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VANTAGEM OUTORGADA A TODOS OS
SERVIDORES  DAQUELA  CLASSE,
INDISTINTAMENTE.  DIREITO  À  PARIDADE.
EFEITOS  FINANCEIROS  RETROATIVOS  À
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.  -  Deve  ser  rejeitada a  alegação de
decadência do direito do impetrante pelo decurso do
prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que
a matéria versa sobre implantação de verba no valor
legalmente  determinado,  tratando-se,  pois,  de
obrigação  de  trato  sucessivo,  que,  segundo
entendimento pacífico cristalizado na Súmula 85 do
STJ, renova-se mês a mês, uma vez que não houve
negativa  ao  direito,  apenas  não  está  sendo  pago
como  pretende  o  impetrante. (…)”  (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº
20073693220148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
Des. João Alves Da Silva , j. em 17/10/2014) - grifo
nosso.

Assim, uma vez verificado que a insurgência do impetrante não
diz respeito ao direito à inatividade laboral ou ao fundamento do respectivo
ato  concessivo,  versando somente  sobre o  pagamento  a  menor  realizado e
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renovado pelo ente federado mensalmente, não há que se falar em decadência
do direito à impetração do mandado de segurança.

Outrossim,  importante  ressaltar  que  o  julgador  não  está
obrigado a responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto, ACOLHO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  com  efeitos  meramente  integrativos,  acrescendo  as
razões ora expendidas à fundamentação do acórdão embargado, sem alteração
do seu dispositivo. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Presidente. Relatora:
Excelentíssima Senhora Desembargadora Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, Tércio Chaves
de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Desembargadora  Maria  das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), José Ricardo Porto e Leandro dos
Santos.  Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1° de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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