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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EXISTÊNCIA
DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU  SEGUIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS,  SEM  EFEITOS
MODIFICATIVOS. 

-  A Remessa Necessária, prevista no art. 475, II, do
CPC, devolve o conhecimento ao Tribunal de toda a
matéria discutida no processo. Assim, a prescrição,
arguida  em  contestação  pelo  Estado  da  Paraíba,
deve ser examinada no julgamento da Remessa.

Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado

da  Paraíba,  (fls.  65/67),  alegando  que  padece  de  omissão  a  Decisão

Monocrática  de  fls.  52/62,  que  negou  seguimento  a  Remessa  Necessária,

mantendo a sentença de primeiro grau, cujo dispositivo julgou procedente em

parte  o  pedido  formulado  na  Ação  Ordinária  de  Revisão  de  Remuneração

proposta  por  Edgley  Martins  Gomes  e  condenou  o  ora  Embargante  ao

pagamento da diferença resultante do recebimento a menor do Adicional por

Tempo  de  Serviço  correspondente  (Anuênios),  incidente  sobre  o  soldo

percebido pelo Autor, alcançando o quinquênio anterior à data do ajuizamento

da demanda, devidamente atualizado. 

O Embargante alega que a Decisão Monocrática deste Relator

deixou de analisar a prescrição do fundo de direito (fls. 65/67).
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Pleiteia, assim, o acolhimento dos Embargos, para suprindo a

omissão, seja reconhecida a prescrição e extinto o processo com resolução do

mérito (fl. 66). 

É o relatório.

DECIDO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição e obscuridade.

Acolho  os  Embargos  Declaratórios,  para  suprir  a  omissão

concernente a não apreciação da tese de prescrição, porque embora a parte

não tenha interposto Apelação contra a sentença,  sabe-se que a Remessa

Necessária  devolve  ao  Tribunal  toda  a  matéria  discutida   no  processo  e

revendo a contestação apresentada pelo Estado da Paraíba, identifico à fl. 26

que a questão foi arguida pelo Promovido. 

A propósito, colaciono o seguinte aresto do Tribunal Regional

Federal da 4ª Região: 

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  PRESCRIÇÃO.  1.  O  recurso  de
ofício, previsto no ART. 475, II, do CPC, devolve
o  conhecimento  ao  tribunal  de  toda  a  matéria
discutida  no processo,  não encontrando óbice
de  espécie  alguma  em  qualquer  tipo  de
preclusão. A prescrição, arguída em contestação
pelo INSS, deve ser examinada no julgamento da
remessa  de  ofício,  mesmo  que  não  apreciada
pela sentença. Precedente do stf: Re nº71.473/PR,
Rel.  Min.  Thompson flores,  in  RTJ 62/130.  2.  Os
embargos de declaração prestam-se a  esclarecer,
se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no
julgado,  e não para que se adeque a decisão ao
entendimento  do  embargante.  3.  Embargos  de
declaração  conhecidos  e  parcialmente  providos.
(TRF 4ª R.; EDAC 183251; Proc. 9704106505; RS;
Sexta Turma; Rel.  Juiz Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz; Julg. 14/08/2001; DJU 05/09/2001)  
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Dito isso, passo a sanar a omissão. 

A nossa Corte de Justiça, em processos semelhantes a este,

tem afastado a tese de prescrição, deixando assentado que  a pretensão do

servidor  em  receber  as  diferenças  remuneratórias  caracteriza  relação  de

natureza sucessiva em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  SERVIDORA PÚBLICA.
RECONHECIDO O DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO
DAS  ATIVIDADES  TÍPICAS  DE  AUXILIAR  DE
ENFERMAGEM.  INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. DEVIDO O
PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS
CORRESPONDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte,
nas ações em que o servidor busca o pagamento de
diferenças  devidas  a  título  de  desvio  de  função,
enquanto não negado o direito,  prescrevem apenas
as parcelas vencidas  nos cinco anos anteriores  ao
ajuizamento da ação, consoante prescreve a Súmula
85/STJ. (...).”  Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  DIFERENÇAS
SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.
1.  O STJ possui o entendimento de que a pretensão
do  autor  em  receber  as  diferenças  remuneratórias
decorrentes de desvio de função caracteriza relação
de natureza sucessiva. A prescrição somente atinge
as prestações periódicas, mas não o fundo de direito.
2. "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"  (Súmula
85/STJ).
3. Agravo Regimental não provido.”  Grifei.

Assim, tendo em vista que a pretensão do Autor, em receber as

diferenças  remuneratórias  decorrentes  do  congelamento  de  verba  salarial,

caracteriza  relação  de  natureza  sucessiva,  a  prescrição  somente  atinge  as

prestações periódicas, mas não o fundo de direito.
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Nesse sentido, cito dois precedentes deste Tribunal de Justiça: 

PREJUDICIAL  DE MÉRITO ARGUIDA PELO ESTADO
DA PARAÍBA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  REJEIÇÃO  DA
QUESTÃO PRÉVIA. Concentrado-se a pretensão autoral
em receber as diferenças remuneratórias decorrentes de
pagamento  realizado  a  menor,  caracterizada  está  a
relação de natureza sucessiva, de modo que a prescrição
somente  atinge  as  prestações  periódicas,  mas  não  o
fundo de direito. Remessa necessária e apelação cível.
Ação revisional de remuneração. Policial militar. Servidor
público militar. Congelamento dos anuênios em virtude da
Lei  complementar  nº  50/2003.  Servidor  não  alcançado
pelo art. 2º da mesma Lei. Possibilidade apenas a partir
da vigência da medida provisória nº 185/2012, convertida
na Lei nº 9.703/2012. Norma superveniente que atinge os
militares.  Desprovimento da apelação e da remessa.  O
art. 2º da LC nº 50/03 não foi de imediato aplicável aos
servidores militares. Entretanto, com a edição da MP nº
185/12 (publicada no diário oficial do dia 27 de janeiro de
2012), convertida na Lei nº 9.703/2012, houve a inclusão
dos militares. Antes da Lei nº 9.703/2012, os anuênios
eram devidos à razão de um por cento por ano de serviço
público, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação. A
partir de 2012, o percentual do anuênio foi mantido, ou
seja,  houve  o  congelamento  apenas  do  percentual.
Dessa  forma,  havendo  variação  no  soldo,  haverá,
também,  no  valor  percebido  a  título  de  adicional  por
tempo  de  serviço.  (TJPB;  Ap-RN  0100705-
09.2012.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível;
Rel.  Des.  Leandro dos Santos;  DJPB 05/11/2014;  Pág.
23)

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE  DIREITO.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO  PRÉVIA.  Concentrado-se  a
pretensão  autoral  em  receber  as  diferenças
remuneratórias  decorrentes  de  pagamento  realizado  a
menor,  caracterizada  está  a  relação  de  natureza
sucessiva, de modo que a prescrição somente atinge as
prestações  periódicas,  mas  não  o  fundo  de  direito.
Apelação cível, remessa oficial e recurso adesivo. Ação
de  revisão  de  remuneração.  Policial  militar.
Congelamento  de  anuênios.  Impossibilidade.  Servidor
não  alcançado  pelo  art.  2º,  da  Lei  complementar  nº
50/2003.  Jurisprudência  desta  corte.  Honorários
advocatícios.  Razoabilidade.  Manutenção  do  decisum.
Posterior  edição  da  Lei  nº  9.703/2012.  Norma
superveniente que atinge os militares. Congelamento da
referida  verba  a  partir  da  vigência  da nova  legislação.
Precedentes desta casa de justiça. Provimento parcial do
apelo e da remessa oficial  e desprovimento do recurso
adesivo. Diante da ausência de previsão expressa no art.
2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação
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aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios da
referida  categoria  de  trabalhadores  com  base  no
mencionado  dispositivo.  ¿art.  2º.  É  mantido  o  valor
absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos
servidores públicos da administração direta e indireta do
poder executivo no mês de março de 2003. (art. 2º, da LC
nº  50/2003).  ¿não  sendo  os  anuênio  alcançados  pelo
congelamento, devem ser pagos sobre a remuneração ou
proventos percebidos pelo policial militar. Inteligência do
art. 2º, parágrafo único, da Lei complementar nº 50/2003.
¿ (tjpb.  RO nº  200.2011.011161-0/001.  Rel.  Des.  João
alves  da  Silva.  J.  Em  14/06/2012).  ¿as  Leis
complementares do estado da Paraíba de nº 50/2003 e
de  nº  58/2003  no  que  pertine  à  transformação  das
vantagens  pecuniárias  percebidas  pelos  servidores
público em vantagem pessoal reajustável de acordo com
o art. 37, inciso X da CF, não se aplica aos militares, por
ausência  de  previsão  legal  expressa.  ¿  (tjpb.  Roac  nº
200.2010.004599-2/  001.  Rel.  Juiz  conv.  Tércio chaves
de moura. J. Em 06/09/2011). Com a posterior edição da
Lei nº 9.703/ 2012, restou consignado, no §2º, do seu art.
2º, o congelamento dos anuênios dos policiais militares
do  estado  da  Paraíba.  ¿art.  2º  (¿)  §  2º  a  forma  de
pagamento  do  adicional  estabelecida  pelo  parágrafo
único  do  art.  2º  da  Lei  complementar  nº  50/2003  fica
preservada para os servidores civis e militares. ¿ (§2º, do
art. 2º, da Lei nº 9.703/2012). ¿sem embargo, a medida
provisória  nº  185/2012,  convertida  na  Lei  estadual  nº
9.703/12, congelou o percentual do adicional por tempo
de serviço dos militares a partir de 25 de janeiro de 2012,
data  de  sua  publicação.  Relação  de  trato  sucessivo,
infensa à prescrição do fundo de direito. ¿ (tjpb. Agint. Nº
200.2012.065494-8/001.  Rel.  Des.  Márcio  murilo  da
cunha  ramos.  J.  Em  18/12/2012).  (TJPB;  Ap-RN
0106411-70.2012.815.2001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB
07/11/2014; Pág. 15)

Com  estas  considerações,  ACOLHO OS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS,  para  suprir  a  omissão,  sem  efeitos  modificativos,

mantendo  a  Decisão  Monocrática  que  negou  seguimento  à  Remessa

Necessária. 

P. I. 

João Pessoa, ____de novembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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