
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  (Processo  nº
00157175020152001)
RELATOR :Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Tadeu Almeida
Guedes
EMBARGADO :José Márcio da Silva 
ADVOGADO :Ubirata Fernandes de Souza

PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração.  Obscuridade.
Verificação.  Termos  com  sentidos  diferentes  utilizados
indevidamente como sinônimos. Integração. Necessidade. Negativa
de vigência  do  art.  2º  da LINDB. Não aplicação da LC50/03 aos
policiais  militares.  Necessidade  de  previsão  expressa.  Categoria
com regramento diferenciado.  Embargos de declaração acolhidos,
inclusive para fins de prequentionamento.

-Uma vez verificado a obscuridade, revela-se cabível o manejo dos
embargos de declaração para afastar eventuais dúvidas e manter a
integridade do julgado;

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pelo  Estado  da
Paraíba em  face  do  acórdão  de  fs.  54/94,  que  deu  provimento  parcial  à  remessa
necessária,  para que os valores relativos ao adicional  de insalubridade tenham como
limite temporal a data da publicação da Medida Provisória n. 180/2012, quando, a partir
de  então,  deverá  ser  observado  o  congelamento  do  valor,  respeitada  a  prescrição
quinquenal, negando  provimento à Apelação.

Alega, em síntese, que no acórdão não restou claro “se deve ser
congelado  o  valor  nominal  ou  o  percentual  da  parcela  Adicional  de  Insalubridade”,
sustentando  que  o  congelamento  deve  ser  do  valor  nominal,  não  do  percentual  do



adicional,  caso em que a parcela seria reajustável sempre que reajustado o soldo do
servidor.

Por  fim,  rotulou  de  contraditória  e  omissa  a  decisão  quanto  à
aplicação da regra prevista no art. 2º. §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, ante a negativa de vigência,  para os servidores públicos militares, da regra
prevista no art. 2º da LC50/03, assegurando que, apesar de integrarem uma categoria
especial, não deixam de ser servidores públicos da administração direta.

Pugna,  ao  final,  pelo  acolhimento  dos  Embargos  de  Declaração,
para que sejam sanadas as obscuridades apontadas.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões (certidão à f.105).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

I – MÉRITO

DA OBSCURIDADE:

O Embargante aponta a existência de dúvida no que se refere à
parte  dispositiva,  ressaltando  não  se  saber  ao  certo  se  o  Relator  determinou  o
congelamento do valor nominal ou do percentual da parcela que corresponde ao adicional
de insalubridade.

É certo que o Relator, na parte dispositiva, utilizou as expressões
“percentual” e “valor” como se sinônimos fossem, senão vejamos:

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  prescrição  e,  no
mérito,  dou provimento parcial  ao reexame necessário,  para
que os valores relativos ao “adicional de insalubridade” e a sua
atualização tenham como limite temporal a data da publicação
da  Medida  Provisória  n.  185/2012  (25  de  janeiro  de  2012),
quando,  a  partir  de  então  deverá  ser  observado  o
congelamento  do  percentual/valor,  respeitada  a  prescrição
quinquenal. (…)

Encontra-se  equivocada  a  expressão  empregada,  devendo-se
registrar,  afastando-se então  quaisquer  dúvidas,  que o  acórdão embargado  refere-se,
neste ponto, ao congelamento em valor absoluto, nos termos do art. 2º da LC 50/03 c/c
art. 2º da Lei 9.703/12.

DA OMISSÃO:

Em que pese o  acórdão não fazer  menção ao art.  2º  da  Lei  de
Introdução  às  Normas  do  Direito  Brasileiro,  encontra-se  pacificado  neste  Tribunal  de
Justiça o entendimento acerca da não aplicabilidade do art. 2º da Lei Complementar n.



50/03 aos servidores públicos militares, concluindo-se pela ilegalidade do congelamento
do adicional até a publicação da Medida Provisória n. 185/2012. 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO
DE  TRATO  SUCESSIVO.  RENOVAÇÃO  PERIÓDICA  DO
DANO.  REJEIÇÃO.  -  Sendo  matéria  de  trato  sucessivo,
segundo o qual o dano se renova a cada mês, resta afastada a
aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de direito da
parte  autora.  MÉRITO.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.  POLICIAL MILITAR.  REGIME
JURÍDICO DIFERENCIADO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
ANUÊNIOS.  CONGELAMENTO COM BASE NO ART. 2º, DA
LEI  COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  EXPRESSA.  REGRA  NÃO  ESTENDIDA  AOS
MILITARES. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012.
CONVERSÃO  NA LEI  ESTADUAL Nº  9.703/2012.  LACUNA
SUPRIDA. POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO A PARTIR
DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA.  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  ENTENDIMENTO
SUMULADO NO ÂMBITO DESTE SODALÍCIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO ADEQUADO. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO CONSOANTE
O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS
APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F, DA
LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI
Nº  11.960/09.  REFORMA DO DECISUM NESSE ASPECTO.
DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA.  -  Nos moldes da Súmula  nº  51,  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  editada  em  razão  do  julgamento  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000728-
62.20  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00178272220158152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 18-12-2017) 

Deveras, a matéria foi devidamente enfrentada pela Corte, posta em
julgamento e discutida, concluindo-se que o congelamento dos adicionais e gratificações,
a que se refere a Lei  Complementar n.  50 em seu art.  2º,  para alcançar  os policiais
militares, necessitaria de manifestação expressa, não havendo que se falar, portanto, em
violação ao art. 2º da LINDB por negativa de vigência da LC 50/03, que foi editada para
abranger somente os servidores públicos da administração direta e indireta.

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para excluir do
dispositivo do acórdão embargado a expressão “percentual”. Onde se lê: “percentual/valor”,
leia-se: “valor”. Acolho, ainda, os embargos de declaração, considerando prequestionada a
matéria relativa a não violação ao disposto no art. 2º da LINDB.

É o voto.



Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram do  julgamento  também o  Dr.  Aluizio  Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator


