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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

OITAVA CÂMARA CÍVEL 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º  EMBARGANTE  :

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

EMBARGADO :   
ORIGEM : 7.ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL 

RELATORA :   
 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO DA PARTE VENCIDA. 
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS 
ESPECIAIS POR MÉRITO ESPECIAL. 
GEE INSTITUÍDA PELO DECRETO ESTADUAL N.º 21.753/95, QUE PREVIA 
PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO. 
CONCEDIDA A GRATIFICAÇÃO AO AUTOR NO PERCENTUAL DE 10%. 
GEE QUE DEVE SER PAGA NA FORMA DA NORMA INSTITUIDORA. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DA DECISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE ATRAVÉS DA VIA ESCOLHIDA. 
RAZÕES DO CONVENCIMENTO SUFICIENTEMENTE EXPENDIDAS 
QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. 
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

 
Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação           

Cível nº. 0371941-75.2013.8.19.0001, interposta contra sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara            

de Fazenda Pública da Comarca da Capital, em que figuram como apelante e apelado ESTADO               

DO RIO DE JANEIRO 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 8ª. Câmara Cível do          

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE de votos, NEGAR              

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO RIO DE JANEIRO,            

nos termos do voto da relatora. 

 
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020. 
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO RIO DE           

JANEIRO em relação ao Acórdão de fls. 284/287, que deu provimento ao recurso interposto              

por e julgou procedente o pedido e o condenou a proceder ao reajuste da Gratificação de                

Encargos Especiais-GEE por Mérito Especial em favor do apelante para 50% dos seus             

vencimentos, além do pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. 

Sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não enfrentou toda a matéria              

apresentada, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido, pré-questionando a matéria           

alegada a fim de preencher os requisitos necessários para interposição de recursos extremos. 

 
 

VOTO 

Não assiste razão ao embargante. 
 

Como se sabe, os embargos de declaração têm por objetivo a retificação da             

decisão quando nela se constata a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição,             

o que não ocorreu no caso concreto. 

Na verdade, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o           

embargante pretende a rediscussão da matéria e a modificação do julgado, o que não pode               

ocorrer pela via escolhida. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO pretende a reforma da decisão que o            

condenou a pagar a xxxxxxx a Gratificação por Mérito Especial-GEE no percentual de 50%, na               

forma do Decreto Estadual n.º 21.753/95, além das diferenças salariais vencidas, respeitada a             

prescrição quinquenal. 

A Gratificação de Encargos Especiais por Mérito Especial foi instituída pelo           

Decreto Estadual n.º 21.753/95, a ser concedida, em caráter individual, por ato do Chefe do 



 

- 
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Poder Executivo aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares que preenchessem            

os requisitos para tanto. Veja-se o disposto nos arts. 1.º e 2º, do mencionado Ato Normativo: 

“Art.1º - Fica instituída premiação em pecúnia, POR MÉRITO ESPECIAL, tendo           
por destinatário Policial Civil, Policial Militar e Bombeiro Militar. 
Parágrafo único - O prêmio será concedido, em caráter individual, por ato do Chefe              
do Poder Executivo, após o devido reconhecimento e declaração oficial, realizados           
através dos procedimentos regulamentares, ordenados pelo Secretário de Estado de          
Segurança”. 

“Art. 2º- A premiação a que se refere o artigo anterior será paga por meio de                
concessão de GRATIFICAÇÕA DE ENCARGOS ESPECIAIS, em percentual mínimo         
de 50% e máximo de 150% dos vencimentos do servidor premiado”. 

 
 

Em se analisando o feito, verifica-se que em 28/06/1996 foi aprovada a            

indicação de, 2.º Sargento BM do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, para                 

recebimento da Gratificação de Encargos Especiais por Mérito Especial no percentual de 10%             

dos vencimentos do beneficiário. 

Ocorre que a gratificação nesse percentual de 10% contraria o disposto no art.             

2.º, do Decreto Estadual n.º 21.753/95, que concedia gratificação no percentual mínimo de 50%              

sobre os vencimentos do servidor premiado. 

Assim é que a concessão da Gratificação de Encargos Especiais ocorreu em            

28/06/1996, como já se disse, antes portanto, da entrada em vigor do Decreto Estadual n.º               

23.777/97, que reduziu o percentual a referida gratificação para 10%. 

Assim é que, ao contrário do que afirma o recorrente, o embargado faz jus à               

percepção da Gratificação de Encargos Especiais por Mérito Especial no percentual de 50% de              

seus vencimentos, como originalmente instituída. 

Destaca-se que não se trata de aumento no salário do servidor e, sim, de              

correção do percentual da Gratificação de Encargos Especiais instituída pelo Decreto Estadual            

n.º 21.753/95. 

No que se refere ao pré-questionamento, de se dizer que a fundamentação de 

qualquer decisão judicial deve explicitar as regras e princípios jurídicos dos quais resultou a 

controvérsia solucionada, independentemente de menção expressa dos diplomas legislativos em 

que se consubstanciam tais regras e princípios. 

Isto acontecendo pré-questionada já se encontra a matéria para fim de 

interposição de recursos extremos. 

Como se vê, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios 



previstos no art. 1.022, do C.P.C., impondo-se, assim, a rejeição do presente recurso. 
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Por ser assim, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração 

interpostos por ESTADO DO RIO DE JANEIRO mantida, na integra a decisão embargada. 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


