
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0062525-50.2014.815.2001 — 3ª Vara da Fa-
zenda Pública da Capital
RELATOR: João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Roberto Mizuki
EMBARGADO:  José Ivanaldo do Amaral Junior 
ADVOGADO: Alexandre Gustavo Cezar Neves (OAB/PB 14.640)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  CONTAGEM  DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APELA-
TÓRIO — FAZENDA PÚBLICA — ART. 183 DO CPC/15
— CONHECIMENTO DO APELO — MÉRITO — GRA-
TIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE  —  MILITAR  —
CONGELAMENTO DO ADICIONAL A PARTIR DA MP
Nº  185/2012  —  ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,  PARA CONHECER DO APELO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

— “(...) a partir do advento da medida provisória nº 185/2012, tornou-
se legítimo o congelamento dos valores dos adicionais concedidos aos
militares, cuja forma de pagamento há de observar, até a data da publi-
cação da referida medida provisória (25/01/2012), os critérios origina-
riamente  previstos.”  (TJPB;  Ap-RN  0004562-50.2015.815.2001;
Quarta  Câmara  Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 20/11/2015; Pág. 9)

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 os
embargos de declaração, com efeito integrativo, para conhecer do apelo interposto
pelo Estado da Paraíba e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  opostos pelo Estado da
Paraíba contra o acórdão de fls. 96/102, que deu provimento parcial ao primeiro apelo,
apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum reais), nos termos do
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art. 85, § 8º, do NCPC, e não conheceu da segunda apelação, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

O embargante, às fls. 105/106, assegura ter ocorrido equívoco no
acórdão  sobre  a  data  de  intimação  da  sentença,  uma  vez  que  foi  intimado  em
20/06/2016, logo, tempestivo o apelo.

Não foi apresentada reposta ao recurso (fls. 110). 

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma 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 extre-
ma 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 de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Vislumbra-se dos autos que a contagem do prazo para interposi-
ção da apelação se deu a partir da nota de foro de fls. 49.

Ocorre que, a intimação do ente estadual “...deve ser pessoal, a
ser realizada por meio de carga dos autos, remessa ou meio eletrônico (§ 1º do art. 183
do NCPC), sendo insuficiente a realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico.”
(Apelação Cível  nº  279498-94.2014.8.09.0051 (201492794988),  3ª  Câmara  Cível  do
TJGO, Rel. Fernando de Castro Mesquita. unânime, DJe 06.02.2017).

De acordo com o carimbo de fls. 57-v, o Estado da Paraíba teve
vistas dos autos em 20/06/16 e sua apelação foi interposta em 29/06/16, ou seja, dentro
do prazo legal.

Sendo assim, conheço do apelo.

Quanto ao mérito, não merecem prosperar suas alegações.

Não há que se falar em prescrição, pois o caso retrata obrigação
de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ

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

O art.12 da Lei Estadual nº 5.701/93 diferencia o servidor civil
do militar, não os colocando na mesma categoria. 

“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 ser-
vidor civil, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação a partir
da data em que o servidor completar 2 (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”.

Outro, aliás, não é o entendimento que se extrai do art. 1º da LC
nº 50/03:

“Art.1º. O menor vencimento dos servidores públicos efetivos e dos
estáveis por força do disposto no art.19 do ADCT, da Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e o menor soldo dos
servidores militares será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).”

No artigo 2º da LC nº 50/03 não há nenhuma referência aos mi-
litares, sendo assim, não se pode aplicar à mencionada categoria as regras contidas nes-
se dispositivo, logo, não há que se falar em qualquer tipo de congelamento do adicional
de insalubridade dos militares a partir de 2003.

Importante destacar que a jusrisprudência do TJPB entende ser
aplicável o congelamento do adicional de insalubridade com a entrada em vigor da MP
nº 185/12:

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR. GRATIFICA-
ÇÃO DE INSALUBRIDADE.  DESCONGELAMENTO.  PLEITO DE
PAGAMENTO EM PERCENTUAL EQUIVALENTE A 20% DO SOL-
DO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. POLICIAL  MILI-
TAR. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO DO SERVIDOR PÚ-
BLICO CIVIL. CONGELAMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO
DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. LC Nº 50/2003. AU-
SÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. REGRA NÃO ESTENDIDA
AOS  MILITARES.  EDIÇÃO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
185/2012. CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. LA-
CUNA  SUPRIDA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  DEVIDO
AOS  MILITARES.  PREVISÃO  DO  ART.  4º,  DA  LEI  Nº  6.507/97.
OBRIGAÇÃO  DE  RETIFICAÇÃO  DO  VALOR  DA  VERBA  E  DE
QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE A IMPORTÂNCIA DEVIDA
E O VALOR PAGO A MENOR. DESPROVIMENTO. REMESSA NE-
CESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO ADICIO-
NAL A PARTIR DA PUBLICA- ÇÃO DA MP Nº 185/2012. PRECE-
DENTES  DOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.  PROVI-
MENTO PARCIAL DA REMESSA.  REFORMA DA SENTENÇA.  1.
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“O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele
aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prer-
rogativas e impedimentos próprios”. (stf. Re 570177/mg. Rel. Min. Ri-
cardo lewandowski. Tribunal pleno. Julg. Em 30/04/2008) 2. “nos ter-
mos do art. 4º da Lei estadual nº 6.507/97, a gratificação de insalu-
bridade devida ao policial militar corresponde a 20% (vinte por cen-
to) do soldo do servidor. A partir do advento da medida provisória nº
185/2012, tornou-se legítimo o congelamento dos valores dos adicio-
nais concedidos aos militares, cuja forma de pagamento há de ob-
servar, até  a  data  da  publicação  da  referida  medida  provisória
(25/01/2012),  os  critérios  originariamente  previstos.  ”  (tjpb;  aprn
0060489-35.2014.815.2001;  segunda  câmara  especializada  cível;
Rel. Des. Abraham lincoln da cunha ramos; djpb 30/07/2015; pág.
14). (TJPB; Ap-RN 0004562-50.2015.815.2001; Quarta Câmara Es-
pecializada Cível; Rel.  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 20/11/2015; Pág. 9) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de cobran-
ça. Militar. Gratificação de insalubridade. Congelamento. Prejudici-
al. Prescrição do fundo de direito. Obrigação de trato sucessivo. Re-
novação periódica do dano. Rejeição. Mérito. Pleito de pagamento
em percentual equivalente a 20% do soldo. Aplicação do art. 4º da
Lei nº 6.507/97. Sentença de procedência. Inaplicabilidade das dis-
posições da Lei complementar nº 50 de 2003 aos militares. Possibili-
dade de congelamento da verba após a edição da Lei  estadual  nº
9.703/2012. Juros moratórios e correção monetária conforme juris-
prudência dominante do STJ. Provimento parcial à remessa necessá-
ria e ao apelo. Cuidando-se de atualização e recebimento de gratifi-
cação  de  insalubridade,  supostamente  devidos  pelo  ente  público,
vencido mês a mês, portanto, de trato sucessivo, não há que se falar
em prescrição. Esta corte de justiça entendia que a Lei complemen-
tar nº 50 de 2003 não se aplicava aos militares, de modo que a forma
de pagamento do adicional de insalubridade permanecia sendo devi-
do no percentual de 20% (vinte por cento) do soldo, nos termos do
art. 4º da Lei nº 6.507/97. Contudo, com a vigência da Lei estadual
nº 9.703/ 2012, as disposições do art. 2º da LC nº 50/2003 foram ex-
pressamente estendidas aos militares, passando a permitir o conge-
lamento do referido adicional após a vigência da norma supracita-
da.  Por ocasião do julgamento do RESP 1.270.439/pr,  sob o rito
do art. 543-c do CPC, o STJ firmou o entendimento de que nas conde-
nações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária os ju-
ros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de re-
muneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº
11.960/09, enquanto que a correção monetária deve ser calculada se-
gundo a variação do ipca, em face da declaração de inconstituciona-
lidade parcial  por  arrastamento do  art.  5º  da Lei  n.  11.960/2009,
quando do julgamento das adis n. 4.357-df e 4.425- df. (TJPB; Ap-RN
0112994-71.2012.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 14/05/2015; Pág.
21 )
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AGRAVO  INTERNO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRI-
ÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE
TRATO  SUCESSIVO.  RENOVAÇÃO  PERIÓDICA  DO  DANO.
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REGIME
JURÍDICO DIFERENCIADO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
GRATIFICAÇÃO  DE INSALUBRIDADE.  CONGELAMENTO
COM BASE NO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA.  REGRA NÃO ESTEN-
DIDA AOS MILITARES. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
185/2012. CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. LA-
CUNA  SUPRIDA.  POSSIBILIDADE  DE  CONGELAMENTO  A
PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA.  RA-
ZÕES DO INCONFORMISMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DE-
SACERTO  DO  DECISUM  MONOCRÁTICO.  DESPROVIMEN-
TO. O agravo interno cuida-se de uma modalidade de insurgência ca-
bível contra decisão monocrática interlocutória, terminativa ou defi-
nitiva, proferida pelo relator. Sendo matéria relativa a obrigação de
trato sucessivo, segundo a qual o dano se renova a cada mês, resta
afastada a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de di-
reito.  É de se manter a decisão monocrática que deu provimento
parcial à remessa oficial e ao apelo do ora agravante,  apenas para
reconhecer que o autor têm direito de receber, até o dia 25 de janei-
ro de 2012, data da publicação da medida provisória nº 185, os valo-
res descongelados das verbas relativas à gratificação de     insalubrida-
de, sobretudo quando as razões do regimental não são suficientes
para  infirmar  a  fundamentação  posta  no  provimento  combatido.
(TJPB; Ap-RN 0011323-34.2014.815.2001; Quarta Câmara Especia-
lizada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho da Nóbrega Coutinho;
DJPB 04/05/2015; Pág. 24) 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO, com efeito integrativo, para conhecer do apelo interposto pelo Estado da Pa-
raíba, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides(Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  o Exmo.  Dr.  João Batista
Barbosa (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)e o
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Mar-
cos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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