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Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0016308-27.2006.815.2001
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
Embargante : Município de João Pessoa
Procurador : Rodrigo Nóbrega Farias
Embargado : Ministério Público Estadual

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO  QUE
DECLARA  NULA  A  DECISÃO  CITRA  PETITA.
RECONHECIMENTO  DA AUSÊNCIA DE  JULGAMENTO
DO  PEDIDO  DA  DECLARAÇÃO  INCIDENTAL  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
ACERCA DO TEMA INVOCADO PARA RECONHECER A
NULIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  PREQUESTIONAMENTO.  DECISUM
FUNDAMENTADO. ELEMENTO ESSENCIAL PARA FINS
DE  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  NOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES. REJEIÇÃO.

Devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  não  servindo  de  meio
para rediscutir os fatos já analisados pelo órgão judicial.

O órgão judicial não está obrigado a se manifestar a respeito
de todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando
que  sejam  referidos  na  decisão  apenas  aqueles  que
interessam à resolução do caso submetido à apreciação.

O prequestionamento explícito, para fins de interposição de
recursos  no  âmbito  do STJ  e/ou STF é  desnecessário,  pois
basta  que a  matéria  aduzida no recurso  interposto  para o
tribunal superior tenha sido objeto de manifestação por este
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órgão  judicial,  sem que  seja  necessário  o  pronunciamento
específico sobre os dispositivos legais correspondentes.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia  Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de  Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar os embargos de
declaração.

R E L A T Ó R I O

Município  de  João  Pessoa  opõe  embargos  de  declaração
contra acórdão de f. 371/376.

Aduz o embargante como sendo omissão a inexistência de
pronunciamento judicial acerca da revogação da Lei Municipal n° 10.429/05 pela
Lei  Complementar n° 61/2010,  apontando a impossibilidade de se questionar a
legitimidade de lei por meio de ação civil pública.

Sustenta  que  viola  o  princípio  da  utilidade  da  tutela
jurisdicional a devolução do questionamento para o Juízo a quo na situação em
que poderia ser solucionada por este Órgão judicial por se enquadrar em matéria
de ordem pública, pontificando que no caso concreto incide a regra do §3º, do art.
515, do CPC.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios  para  sanar  a
omissão,  emprestando-lhes  efeitos  modificativos  com  a  finalidade  de  dar
provimento a apelação e extinguir o processo sem resolução de mérito, bem como
para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O acordão prolatado por este Órgão judicial reconheceu que
a sentença estava citra petita e a declarou nula, por entender que o Juízo a quo
deixou de enfrentar o questionamento relativo à legitimidade da Lei Municipal  n°
10.429/05, conforme ementa que transcrevo:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
QUESTIONAMENTO DA OCUPAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS EM
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COMISSÃO DA ESTRUTURA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DE  JOÃO  PESSOA.  PEDIDO  INCIDENTAL  DE  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
DE  JUÍZO  DE  VALOR  ACERCA  DO  CONTROLE  ABSTRATO  DA
NORMA  MUNICIPAL  ESTRUTURANTE  DO  ÓRGÃO  PÚBLICO.
SENTENÇA QUE JULGA TÃO SOMENTE O PLEITOS RELATIVOS À
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS VÍNCULOS RELATIVOS AOS
CARGOS  SÍMBOLO  DAE-3  E  À  OBRIGAÇÃO  DE  REALIZAR
CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA.
DECISÃO  CITRA  PETITA.  CARACTERIZAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA DEMANDA.  CONSUBSTANCIAÇÃO DO  ERROR IN
PROCEDENDO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR A
MATÉRIA ORIGINARIAMENTE NESTE ÓRGÃO POR VIOLAÇÃO AO
POSTULADOS DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA NULA.

O juízo deve se limitar aos estritos termos da petição inicial para evitar a
nulidade  do  ato  judicial,  por  desrespeitar  o  princípio  da  demanda,
autorizando o órgão julgador recursal reconhecer o vício de ofício por
caracterizar error in procedendo.

Não pode o órgão judicial derivado conhecer da questão  que não tenha
sido apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau, pois criará
obstáculo em desfavor da parte sucumbente, impedindo a rediscussão da
matéria  e,  por  via  de  consequência,  caracterizando  a  supressão  de
instância. 

Como  o  órgão  judicial  monocrático  deixou  de  apreciar  um  dos  três
pleitos  formulados  pelo  autor,  notadamente  no  que  diz  respeito  ao
pedido  incidental  de  declaração  de  inconstitucionalidade  de  norma
municipal, está materializada a nulidade da sentença hostilizada.

Portanto, a motivação central para a declaração de nulidade
da sentença residiu exatamente na ausência de manifestação do Órgão judicial
monocrático  acerca  da  compatibilidade  da  norma  no  âmbito  do  seu  sistema
hierárquico.

Os  argumentos  invocados  pelo  embargante  para  obter
decisão favorável ao seu interesse, quais sejam, a violação ao postulado da tutela
jurisdicional e a competência  deste Juízo ad quem para extinguir o processo sem
resolução de mérito, caracterizam a rediscussão da matéria enfrentada no acórdão
embargado.

Isso por que, ao declarar nula a sentença, o tema ventilado
nestes  aclaratórios  vai  retornar  para  o  Juízo  originário  na  sua  amplitude,
afastando, via de consequência, a configuração da omissão alegada.

Quanto  ao  prequestionamento  explícito  para  fins  de
interposição  de  recursos  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento
jurisprudencial,  é  desnecessário,  pois  o  órgão  judicial  não  está  obrigado  a  se
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manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando
que sejam referidos na decisão apenas aqueles que interessam à resolução do caso
submetido à apreciação.Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE.  PENSÃO
POR MORTE.  LEI  ESTADUAL N.º  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR
ESTADUAL N.º 43/02. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6.º DA LEI
DE  INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA
LEGISLAÇÃO LOCAL.  SÚMULA N.º  280  DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 1.Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo
certo  que  é  desnecessário  o  prequestionamento  explícito  a  fim  de
viabilizar  o  acesso  a  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  bastando  que  a
matéria aduzida no recurso especial tenha sido objeto de manifestação
pelo Tribunal a quo, sem que seja necessário o pronunciamento específico
sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes.  2.Para  se  aferir  eventual
violação  do  art.  6.º  da  Lei  de  Introdução  ao  Código  Civil,  é
imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  Estadual  n.º  7.551/77  e,
principalmente, a análise dos efeitos da Lei Complementar Estadual n.º
43/02, norma que restringiu os direitos do beneficiário, o que é inviável
na via especial, a teor do entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do
Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 20/04/2010, DJe 10/05/2010)

Diante  do  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO por ausência de materialização da omissão alegada.

É como voto.

Presidi a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2014, conforme certidão de
julgamento de f. 385  Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de agosto de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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