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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU  PARCIAL PROVIMENTO  AO
REEXAME NECESSÁRIO E AO APELO DOS AUTORES
–  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  AO  SERVIDOR  MILITAR  SEM  O  INDEVIDO
CONGELAMENTO ALUSIVO APENAS AOS SERVIDORES
CIVIS – ART. 12 DA LEI Nº 5.701/93 –  CONGELAMENTO
POSSÍVEL APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  185/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI
9.703/2012 – ALUSÃO AOS MILITARES - DECISÃO QUE
NÃO  APRESENTA  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE -  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA - REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado, desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

Na  esteira  de  precedentes  desta  Corte,  os  adicionais
recebidos  pelos  militares  não  poderiam  ter  sido
“congelados” (transformado em valor nominal fixo) a partir
da  edição da Lei  nº  50/03,  como procedido pelo  Estado,
mas somente a partir da MP 185 de 2012, sendo devida a
atualização  –  para  que  a  referida  verba  seja  paga  e
“congelada”  no  valor  proporcional  ao soldo  recebido  pelo
autor  em  25.01.2012,  quando  da  entrada  em  vigor  da
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Medida Provisória 185/2012 – com a quitação da diferença
entre a importância correta e o que foi pago a menor nesse
interregno,  excluídas  as  verbas  atingidas  pela  prescrição
quinquenal.

São  incabíveis  os  Embargos  de  Declaração  objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões já analisadas
no mérito do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  Antônio
Luciano  Nogueira  Dias contra  os  termos  da  decisão  monocrática  de  fls.
183/186v.,  que  deu  parcial  provimento  ao  Reexame  Necessário,  para
determinar que se proceda à atualização do valor do adicional que deixou de
ser fixada na sentença, bem como consolidar o período a ser observado no
cálculo de atualização do anuênio e das diferenças resultantes do pagamento a
menor, como sendo os cinco anos anteriores à propositura da ação até a data
de entrada em vigor da Medida Provisória nº. 185, de 25/01/2012, respeitada a
prescrição quinquenal.

Alegam os embargantes haver contradição no julgado,  porquanto
“a sentença condenou a demandada a pagar as diferenças salariais referentes
ao quinquenio anterior à propositura da ação, não abrangendo as prestações
não pagas no transcurso da presente ação”.

Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar  a
contradição apontada.

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  apresentou as
contrarrazões  às  fls.  204/205,  alegando  que  “nenhuma  razão  assiste  ao
Embargante,  a  uma porque  a  decisão lhe  foi  favorável,  a  duas porque  ao
deferir a implantação/recálculo da parcela, é óbvio que nesta está inclusa as
parcelas vincendas, por dedução lógica”. (Sic)

VOTO

Inicialmente, destaco que os  Embargos de  Declaração somente
merecem  acolhimento quando  o  Acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:

CPC.  Art.  1.022.   Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
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II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
assentando-se o seguinte na ementa da decisão:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  FAZENDA  PÚBLICA
ESTADUAL  –  PAGAMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  –  TRATO  SUCESSIVO  –
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  –  INOCORRÊNCIA  –
REJEIÇÃO.  

Nos termos da Súmula 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”.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MÉRITO
– “CONGELAMENTO” DO VALOR PAGO A TÍTULO DE
ADICIONAL POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (ANUÊNIO)  DE
MILITAR DESDE A EDIÇÃO DE LEI QUE SÓ TRATOU DE
SERVIDORES  CIVIS  –  IMPOSSIBILIDADE  –
NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, QUE SÓ
FOI  EDITADA  POSTERIORMENTE  –  OBRIGAÇÃO  DE
ATUALIZAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO VALOR DA VERBA E
DE  QUITAÇÃO  DAS  DIFERENÇAS  ENTRE  A
IMPORTÂNCIA CORRETA E O QUE FOI PAGO A MENOR
EM  TAL  INTERREGNO  –  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA  PARA  FIXAR  A  DETERMINAÇÃO  DE
ATUALIZAÇÃO E QUE A DATA DA ENTRADA EM VIGOR
DA  MP  185  TEM-SE  POR  MARCO  PARA  O
CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL  –  APLICAÇÃO  DA
ORIENTAÇÃO  DISPOSTA NA SÚMULA 51  DO  TJPB  –
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PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  –  INCIDÊNCIA DO
ART. 557, CAPUT E §1º-A, CPC/193, E DA SÚMULA 253
DO STJ  –  NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO
APELO E DA REMESSA. 

Na  esteira  de  precedentes  desta  Corte,  os  adicionais
recebidos  pelos  militares  não  poderiam  ter  sido
“congelados” (transformado em valor  nominal fixo) a partir
da edição da Lei nº 50/03, como procedido pelo Estado, mas
somente  a  partir  da  MP 185  de  2012,  sendo  devida  a
atualização  –  para  que  a  referida  verba  seja  paga  e
“congelada”  no  valor  proporcional  ao  soldo  recebido  pelo
autor  em  25.01.2012,  quando  da  entrada  em  vigor  da
Medida Provisória 185/2012 – com a quitação da diferença
entre a importância correta e o que foi pago a menor nesse
interregno,  excluídas  as  verbas  atingidas  pela  prescrição
quinquenal.

Como se pode observar, a matéria que o embargante indica nas
razões dos presentes embargos foi apreciada no acórdão, inexistindo, portanto,
a falha apontada.

Demais disso, o decidum, sobre o tema, pontuou:

Na sentença vergastada, o magistrado a quo seguiu, quase
totalmente, a  linha  de  posicionamento  pacificada  nesta
Corte.

Com  efeito,  merecem  reparos  os  seguintes  pontos:  1)  a
atualização  do  valor  do  adicional  que  deixou  de  ser
determinada  na  sentença;  2)  o  pagamento  da  diferença
resultante do recebimento a menor, pois desconsiderou-se o
que  restou  decidido  no  supracitado  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência,  em  relação  ao
congelamento,  que  restou  validado  desde  a  edição  da
Medida Provisória nº 185, de 25.01.2012, marco a partir do
qual  não  deve  ser  deferida  qualquer  atualização  do
adicional.  Observe-se  o  teor  da  Súmula  nº  51  do  TJPB,
criada a partir do julgamento do aludido incidente:

Súmula  51: reveste-se  de  legalidade o  pagamento  do
adicional  por tempo de serviço, em seu valor nominal
aos  servidores  militares  do  Estado  da  Paraíba  tão
somente  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  185,  de
25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de
14.05.2012. (grifei).

Atente-se  que,  como bem assinalou  o  próprio  embargado,  em
suas contrarrazões,  ao deferir-se a implantação/recálculo da parcela, é óbvio
que nesta estão inclusas as parcelas vincendas, por dedução lógica

Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 4



 Embargos de Declaração Nº. 0110565-34.2012.815.2001

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
devendo os embargos ser rejeitados. 

Com essas considerações,  com supedâneo no  §2º do  art.  1.024
do CPC, por não haver Na decisão monocrática qualquer omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/3
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