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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE
OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL DO  APELO.
PRESCRIÇÃO  AFASTADA.  PEDIDOS  JULGADOS  IMPROCEDENTES  AO
FUNDAMENTO  DA  EXISTÊNCIA  DE  EXPRESSA  VEDAÇÃO  DO
SOMATÓRIO DOS PERCENTUAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO E DE INOCORRÊNCIA DO CONGELAMENTO.
MATÉRIA  DECIDIDA  DE  FORMA  CLARA,  EXPRESSA  E  COERENTE.
PRETENÇÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 535, I E II,  DO CPC. REJEIÇÃO. 

1.  Os  Embargos  Declaratórios  não  se  prestam  à  rediscussão  da  matéria
expressamente decidida  no Acórdão embargado, nos termos do art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil.

2. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração n.º  0087009-03.2012.815.2001 (200.2012.087009-8/001),
em que figuram como partes Maria de Fátima Aguiar e o Estado da Paraíba.

ACORDAM os Membros desta Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do Relator,
conhecer dos Embargos Declaratórios e rejeitá-los, por inexistir a obscuridade e
contradição apontadas.

VOTO.

Maria de Fátima Aguiar opôs Embargos Declaratórios, f. 81/85, contra o
Acórdão de f. 74/79, que negou provimento ao Apelo por ela interposto nos autos da
Ação de Cobrança, intentada em face do Estado da Paraíba, mantendo a Sentença
prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que
julgou improcedente o pedido de implantação, no seu contracheque, do percentual de
45% a título de adicional por tempo de serviço e de descongelamento dos valores
referentes à verba em questão.

Alegou  que  o  Acórdão  infringiu  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais,  e  que  em  sua  obscuridade  e  contradição  violou  disposição
literal de lei e diverge de outros julgados deste Tribunal, porquanto deixou de aplicar



as disposições do parágrafo segundo, do art. 191, § 2.º da LC Estadual n.º 58/2003,
pugnando  pelo acolhimento dos Aclaratórios para que a Câmara se manifestasse
sobre a aplicação do referido dispositivo.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Embargos  de
Declaração.

Rinaldo  Mouzalas1 nos  brinda  com  um  resumo  conceitual  do  que  seja
omissão, obscuridade e contradição, requisitos legais para ensejar a interposição dos
embargos declaratórios, escrevendo: “ A omissão ocorre quando o pronunciamento
jurisdicional há de ser complementado (o pronunciamento é omisso quando não se
manifestar  sobre  um pedido,  causa  de  pedir,  ou  questões  de  ordem  pública),  a
obscuridade  é  o  defeito  consistente  na  difícil  compreensão  do  pronunciamento
jurisdicional  (o  pronunciamento  é  obscuro  quando  for  incompreensível).  A
contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a
fundamentação  e  a  conclusão  (o  pronunciamento  é  contraditório  quando  traz
proposições inconciliáveis entre si).”

No caso  dos  autos,  a  Embargante  alega  que  o  Acórdão infringiu  normas
constitucionais e infraconstitucionais, e que em sua obscuridade e contradição violou
disposição  literal  de  lei  e  diverge  de  outros  julgados  deste  Tribunal,  porquanto
deixou de aplicar as disposições do parágrafo segundo, do art.  191, § 2.º  da LC
Estadual n.º 58/2003.

Como se pode inferir  da argumentação supra,  não cabe a  interposição de
embargos  declaratórios,  porquanto,  a  existência  de  suposta  omissão  ou  eventual
contradição em um pronunciamento judicial,  não tem, por uma questão lógica,  a
possibilidade de infringir normas  ou divergir de outros julgados.

No que diz respeito à alegada  falta de aplicação do art. 191, § 2.º da LC
Estadual n.º 58/2003, também não se enquadra no conceito de omissão do julgado,
porquanto  não   está  o  órgão  jurisdicional  obrigado  a  decidir  a  causa  na  forma
sugerida pela parte.

O  Acórdão  embargado,  f.  74/79,  enfrentou  a  questão  do  suposto
congelamento dos valores referentes ao adicional por tempo de serviço de forma
expressa,  clara  e  coerente,  sem  qualquer  omissão  ou  desconexão  lógica
intrinsecamente  aferível  conforme se  pode inferir  de  parte  de  seu  conteúdo  que
abaixo transcrevo.

“A Autora ingressou no serviço público em 01 de junho de 1986, f. 13/13-v, sob o
regime  jurídico  celetista,  havendo,  em  momento  não  especificado  nos  autos,
transmudação do regime para estatutário, conforme se depreende dos contracheques
de f. 14/26.

Muito embora a LC n.° 39/85 não seja,  desde o ingresso no funcionalismo, a ela
aplicável, a Constituição Paraibana, em redação anterior à EC n.° 18/2003, previa, em
seu art.  33,  XVIII,  o  adicional  em disceptação  sem distinção  de regime jurídico,
adotando a terminologia genérica “servidores públicos”.

1 Souza e Silva, Rinaldo Mouzalas de, Processo Civil, Série Concursos, Coordenação George Salomão
Leite, Editora PODIVM, Salvador-BA, 2009, p.493.



Veja-se o teor do dispositivo, hoje revogado:

Art. 33. São direitos dos servidores públicos civis:

[…]
XVIII  –  adicional  por  tempo  de  serviço  pago,  automaticamente,  pelos  sete
quinquênios em que se desdobrar, à razão de cinco por cento pelo primeiro; sete por
cento pelo segundo; nove por cento pelo terceiro; onze por cento pelo quarto; treze
por cento pelo quinto; quinze por cento pelo sexto e dezessete por cento pelo sétimo,
incidentes sobre a retribuição por remuneração do beneficiário, não se admitindo a
computação de qualquer deles na base de cálculo dos subsequentes, sendo este direito
extensivo ao funcionário investido em mandato legislativo estadual.

Não havendo distinção na Carta Estadual, é irrelevante a natureza jurídica do vínculo
e o momento em que ocorreu a transmudação.

O primeiro quinquênio (5%) completou-se em 01 de junho de 1991, o segundo em
1996 (7%) e o terceiro em 2001 (9%).

O quarto quinquênio seria completado em 29 de abril de 2006 (11%), contudo, em
2003, por força da Emenda n.° 18, a rubrica foi suprimida da Constituição Estadual e
também do ordenamento infraconstitucional, por força da LC n.° 58/2003.

Inexistindo direito adquirido a regime jurídico, consoante a remansosa jurisprudência
do Pretório Excelso, o percentual a que a Autora/Apelante faz jus a título de adicional
por tempo de serviço é o de nove por cento (9%).

Observe-se que a Apelante pretendeu perceber o somatório de  percentuais (5% + 7%
+ 9% + 11% + 13% = 45%), de modo que, ainda que decorridos cinco quinquênios
completos,  a operação matemática seria expressamente vedada pela parte final  do
dispositivo “não se admitindo a computação de qualquer deles na base de cálculo dos
subsequentes”.

Portanto, o pedido de implantação do percentual de 45% a título de quinquênios
há de ser julgado improcedente.

O segundo pedido autoral está relacionado à Lei Complementar Estadual n.° 50/2003,
in verbis:

Art. 2°. É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidos pelos
servidores públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo no mês de
março de 2003.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no “caput” o adicional por tempo de serviço,
cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de
2003.

Resta claro que a manutenção do percentual suprarreferido, relativo ao adicional por
tempo de serviço, encontra expresso amparo na norma colacionada.

Não  há  congelamento  do  valor  nominal  dos  quinquênios,  consoante  defendeu  a
Autora/Apelante.

Entre março e dezembro de 2011, f. 14/29, percebeu R$ 48,00 àquele título; a partir
de janeiro de 2012, quando seu vencimento passou de R$ 510,00 para R$ 622,00,
passou a receber R$ 49,44, o que demonstra a ausência do suposto congelamento.
 
Ante o expendido, este pedido há de ser, também, julgado improcedente.

Frise-se que a aplicação do art. 515, §3°, do CPC, não vincula o segundo grau de
jurisdição a um julgamento que beneficie o Apelante, podendo o Tribunal, após o
afastamento da prescrição, julgar os pedidos autorais improcedentes, sem que isso
importe em reformatio in pejus. 



Ilustrando o raciocínio, o seguinte precedente do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA.
LINHA BARRA DO PARDO. MUNICÍPIO DE CAIÇARA - RS.  PRESCRIÇÃO
AFASTADA.  INCIDÊNCIA DO ART.  515,  §  3º,  DO CPC.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  MÉRITO.  CONTRATAÇÃO  NÃO  DEMONSTRADA.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO  AFASTADA.  PROVA  NEGATIVA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.  PROVIDA,  EM PARTE, À APELAÇÃO.
UNÂNIME (TJRS, Apelação Cível n.º 70052187432, Décima Oitava Câmara Cível,
Relator: Nara Leonor Castro Garcia, julgado em 13/12/2012, Diário da Justiça do dia
17/12/2012). 

Posto isso,  conhecida a Apelação, dou-lhe provimento parcial para reformar a
Sentença, afastando a ocorrência de prescrição quinquenal do fundo do direito
sufragado  e,  ato  contínuo,  com espeque  no  art.  515,  §3°,  do  CPC,  julgar  o
pedido,  desde  logo,  improcedente,  condenando  a  Autora  ao  pagamento  das
custas  processuais  e  de  honorários  advocatícios  que arbitro  em R$ 1.000,00,
observado o teor do art. 12, da Lei Federal n.° 1.060/50.

Por respeito ao debate, reafirmo que o somatório dos percentuais referentes a
cada  quinquênio  nunca  foi  previsto  na  legislação  estadual,  uma  vez  que  a
Constituição  Paraibana,  em redação  anterior  à  EC  n.°  18/2003,  em seu  art.  33,
XVIII, dispunha textualmente “...não se admitindo a computação de qualquer deles
na base de cálculo dos subsequentes ...”. 

No  que  concerne  ao  congelamento  dos  anuênios  e  de  todas  as  demais
vantagens incorporadas, é límpido o § 2.º, do art. 191, da LC Estadual n.º 58/2003,
invocado  pela  Embargante,  ao  dispor  que  “os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento dos servidores antes da vigência desta lei continuarão a ser pagos pelos
seus valores nominais (negritei) a títulos de vantagem pessoal, sendo reajustados de
acordo com o art. 37, inciso X da Constituição Federal”.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração  e,  considerando a
inexistência de obscuridade e contradição no Acórdão embargado, rejeito-os. 

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia  04 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


