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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TENTATIVA  DE
REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada.

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

A C O R D A  a Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson
e Silva Júnior contra acórdão do eg. Tribunal Pleno, fls. 578/603, que, por
unanimidade, julgou procedente o pedido e declarou o justificante culpado,
condenando-o à perda do posto e da patente nos autos da Representação
por Perda de Graduação protocolada pelo  Comandante Geral da Polícia
Militar da Paraíba.

Alega o embargante que houve omissão no Acórdão ao
não se manifestar acerca do prazo de conclusão do Conselho de Justificação,
bem como sobre o mérito oriundo da ação n° 0029298-11.2010.815.2001.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões, fls. 622/625, pugnando pela manutenção
do Acórdão.

É o relatório.

V O T O  

Os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não  buscam
sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir
matéria já julgada e trazer novas alegações, o que é inadmissível nesta via.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao não
se manifestar acerca do prazo de conclusão do Conselho de Justificação,
bem como sobre o mérito oriundo da ação n° 0029298-11.2010.815.2001.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados nos aclaratórios,
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a  matéria  foi  analisada  à  luz  da  legislação  e  da  jurisprudência  e,  ainda
assim, este órgão entendeu pela procedência do pedido, já que constatadas
as transgressões disciplinares reiteradas e injustificadas das quais deriva a
incapacidade de exercer as funções militares, nos termos do art. 2º, III, da
Lei Estadual nº. 4.256/81, impõe-se a declaração da culpa administrativa e
consequente condenação do Oficial Justificante à sanção prevista no inciso I
do  art.  16  da  Lei  Estadual  n.°  4.256/8,  qual  seja,  a  perda do  posto  e  da
patente militar, senão vejamos trechos do acórdão atacado:

A Constituição  Federal,  com  a  redação  dada  pela  Emenda  n.°

45/2004, dispõe, em seu art. 125, §4°, que “compete à Justiça Militar

estadual  processar  e  julgar  os  militares  dos  Estados,  nos crimes

militares  definidos  em  lei  e  as  ações  judiciais  contra  atos

disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a

vítima for civil,  cabendo ao tribunal  competente decidir sobre a

perda  do  posto  e  da  patente  dos  oficiais  e  da  graduação  das

praças”. 

O Conselho de Justificação de que trata a Lei Estadual n.° 4.256/911

destina-se à apuração da incapacidade do oficial para permanecer

na  ativa,  tratando-se  de  feito  de  natureza  indiscutivelmente

administrativa2  e,  portanto,  independente  da  instância  cível  e

penal3, consoante interpretação do art. 125, §4°, c/c art. 142, §3°, VI

e VII, ambos da Constituição Federal de 19884. 

Vale  ressaltar  que a  competência  para decidir  sobre  a  perda  de

posto e da patente dos oficiais militares, no Estado da Paraíba, é do

Tribunal  de  Justiça,  haja vista a inexistência  de Tribunal  Militar

Estadual.  Contudo,  acerca  do  procedimento  instaurado  com

espeque na Lei nº. 4.256/81, o nosso Regimento Interno é silente.

Ademais,  no  julgamento  da  Representação  para  Perda  de

Graduação  nº  2002098-76.2013.815.0000,  relatada  pelo  Juiz  de
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Direito  Dr.  Alexandre  Targino  Gomes  Falcão,  convocado  em

substituição  ao  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,

restaram  decididas  duas  questões  de  ordem  absolutamente

pertinentes a este processo no que diz respeito à recepção da Lei

Estadual  nº.  4.256/815  pela  Constituição  Federal  de  1988,  bem

como  no  que  tange  à  competência  deste  Órgão  Plenário  para

apreciação  do  autos  do  Conselho  de  Justificação  formados  na

instância administrativa militar estadual. 

Eis a ementa do julgado, na parte acima referida:

1. A Lei Estadual n.° 4.256/81 foi recepcionada pela atual ordem

constitucional.  Inteligência  do  art.  142,  §3°,  VI,  da  Constituição

Federal. O Tribunal Pleno é o órgão competente para apreciar o

processo denominado Conselho de Justificação, regido pela citada

lei, e não a Câmara Criminal, em virtude do Regimento Interno ser

omisso  a  seu  respeito.  Questão  de  ordem  rejeitada.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020987620138150000,

Tribunal Pleno, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA

OLIVEIRA , j. em 05-11-2014)

Desse modo, reitero a competência do Tribunal Pleno desta Corte

de Justiça para processar este Conselho de Justificação, na esteira

dos  precedentes  acima  citados,  tanto  provenientes  da  Câmara

Criminal quanto deste Órgão Plenário. 

Passo a apreciar as preliminares arguidas pela defesa.

A primeira preliminar diz respeito à existência ou não de conexão

entre  a  Ação  Ordinária  nº  0029298-11.2010.815.2001,  em  trâmite

perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa e

a instauração do Conselho de Justificação, pois, naquela Ação, o
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Justificante  alega “ser  inválido para o  desenvolvimento de  suas

atividades,  por  sofrer  de  cinco  hérnias  de  disco  e  processo

degenerativo,  além  de  citalgia  e  graves  complicações

cardiológicas”,  bem  como  pelo  fato  de  que  “todas  as  punições

sofridas  pelo  Representado  foi  [sic]  em  decorrência  da  Junta

Médica Especial que considerou o Representado apto parcialmente

para o trabalho”, restando claro que o objeto e a causa de pedir da

ação  judicial  têm  por  base  Laudos  Médicos  que  o  consideram

totalmente inválido para o trabalho militar. 

Com  base  nisso,  requer  o  reconhecimento  da  conexão,  com  a

consequente reunião de processos perante o Juízo prevento para

julgamento  conjunto.  Subsidiariamente,  pugna  pela  suspensão

deste  processo  até  o  julgamento  final  da  Ação  Ordinária  nº

0029298-11.2010.815.2001. 

É certo que a patologia em discussão no Conselho de Justificação

relaciona-se  predominantemente  com  os  problemas

cardiovasculares  enfrentados  pelo  Justificante  enquanto  as

alegações  esposadas  na  Ação  cível  que  objetiva  a  concessão  de

reforma  por  invalidez  cuidam  essencialmente  de  patologias  da

coluna, não sendo exatamente idênticos os fatos discutidos. 

Além  disso,  a  independência  e  autonomia  entre  as  instâncias

administrativa  e  cível  respalda  a  instauração  de  Conselho  de

Justificação, bem como sua análise pelo Tribunal competente, de

sorte  que  entendo  incabível  tanto  a  reunião  para  julgamento

conjunto quanto o sobrestamento deste procedimento, consoante a

sólida jurisprudência do STJ e STF6,  plenamente aplicável ao caso,

razão pela qual rejeito esta preliminar.

A  segunda  preliminar  trata  de  nulidade  do  Conselho  de

Justificação por cerceamento de defesa.
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Alega o Justificante ter havido violação dos arts. 9, 12 e 13 da Lei

Estadual nº. 4.256/81 e da Constituição Federal de 1988, por dois

motivos:  a)  houve  julgamento  antecipado  em  desfavor  do

Justificante  antes  de  terminada  a  fase  instrutória,  notadamente

antes de produzidas as provas testemunhal e pericial requeridas

pela defesa, conforme Ata da 13ª Sessão, acostada às fls. 254/256; b)

após  o  relatório  final,  foi  reaberta  a  instrução  probatória  sem a

presença da defesa, sendo realizado novo julgamento. 

Eis  os  dispositivos  da  Lei  Estadual  nº.  4.256/81  acerca  do

procedimento a ser adotado pelo Conselho de Justificação, os quais

devem ser interpretados à luz da Constituição Federal de 1988:

Art. 9º - Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele, após

o interrogatório,  prazo de 05 dias para oferecer suas razões por

escrito,  devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo

acusatório, onde se contenha com minúcias o relato dos fatos e a

descrição dos atos que lhe são imputados.

§1º  –  O  justificante  deve  estar  presente  a  todas  as  sessões  do

Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do

relatório.

§  2º  –  Em  sua  defesa,  pode  o  justificante  requerer  a  produção,

perante o Conselho de Justificação, de todas as provas permitidas

no Código de Processo Penal Militar.

§3º – As provas a serem realizadas mediante Carta Precatória, são

efetuadas por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta

desta, da autoridade judiciária local. 

Art. 10º. O Conselho de Justificação pode inquirir o acusador ou
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receber,  por  escrito,  seus  esclarecimentos,   ouvindo,

posteriormente, a respeito, o justificante.

[…]

Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação

passa  a  deliberar,  em  sessão  secreta,  sobre  o  relatório  a  ser

redigido.

 § 1º – O relatório elaborado pelo escrivão a assinado por todos os

membros do Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:

a) é ou não culpado da acusação que lhe foi feita; ou

b) no caso do item II do art. 2º, está ou não, sem habilitação para o

acesso, em caráter definitivo; ou

c)  no  caso  do  item  IV  do  art.  2º,  levados  em  consideração  os

preceitos de aplicação de pena prevista no Código Penal Militar,

está ou não, incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que

se encontra na inatividade.

[…]

Art. 16º – O Tribunal de Justiça do Estado, caso julgue provado que

o oficial é culpado do ato em fato previsto nos itens I, III e V do art.

2º,  é  incapaz  de  permanecer  na  ativa  ou  na  inatividade,  deve,

conforme o caso:

I  –  Declará-lo  indigno  do  oficialato  ou  com  ele  incompatível,

determinando a perda de seu posto e patente; ou

II – Determinar sua reforma.
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§ 1º – A reforma do Oficial é efetuada no posto que possui na ativa,

com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

É indiscutível também que incide no procedimento administrativo

militar o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual

“aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Nesse  sentido,  cumpre  anotar  que  o  contraditório  abrange  não

somente a oportunidade de participação do interessado, no caso o

Justificante, no processo administrativo que lhe diz respeito, mas

também  garante  a  ampla  defesa,  mediante  a  participação

substancialmente  apta  a  influenciar  o  convencimento  dos

julgadores.

No  tramitar  do  Conselho  de  Justificação  observo  que  foi

regularmente  notificado  o  Justificante,  sendo-lhe  entregues

diversos  documentos,  conforme  Notificação  de  fls.  64/65  e

confirmação  de  recebimento  em  depoimento  do  próprio

Justificante  à  fl.  71,  sendo   apresentada  a  defesa  prévia  de  fls.

116/117.

O início  da  inquirição  das  testemunhas  de  defesa,  arroladas  na

defesa  prévia  de  fls.116/117,  restou previamente  comunicado ao

Justificante  e  a  seu advogado constituído  à  fl.  102,  fls.  113/114,

ambos comparecendo à 5ª sessão do Conselho de Justificação.  

A  testemunha  CEL  QOC  Christiane  Wildt  Cavalcante  prestou

esclarecimentos  escritos  (fls.  156  e  187),  por  ser  Coronel,  posto

superior ao Tenente Coronel Presidente do Conselho, sem que tal

fato  tenha  prejudicado  a  defesa,  até  porque  pouco  acrescentou
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para  o  esclarecimento  dos  fatos,  apenas  informando  que  “o

conhecimento que tenho é que certa vez encontrei-o e conversando

ele relatou que tinha operado a coluna, estava tomando remédios e

por determinação médica não poderia exercer a atividade policial,

devido a cirurgia cardíaca”.

Igualmente, houve ciência para a continuidade da inquirição das

demais  testemunhas  de  defesa  pelo  Justificante,  fl.  175,  o  qual

expressamente requereu dispensa de comparecimento, fl. 177, em

petição assinada por ele e seu advogado.

Assim, é lídimo afirmar que em todas as inquirições o Justificante

encontrava-se  assistido  pelo  advogado  por  ele  constituído,

respeitando-se,  assim,  a  Súmula  343  do  STJ,  que  orienta  ser

obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo

administrativo disciplinar. 

Notificado da sessão de deliberação do relatório, fl. 252, ocorrida

em  1º  de  julho  de  2013,  o  advogado  do  Justificante  a  ela

compareceu, requerendo a apresentação de alegações finais, o que

lhe foi deferido, sendo apreciados tais argumentos, fls. 267 e ss, em

sessão posterior,  fls.  263,  e  mantidos  os  votos  dos  membros  do

Conselho no sentido de considerar culpado o Justificante.

Ora, a apresentação das alegações finais não é prevista na Lei nº.

4.256/81, que faculta ao Justificante apenas a defesa prévia (art. 9º),

razão pela qual o deferimento deste requerimento é uma forma de

concretizar a ampla defesa, nos moldes da Constituição Federal de

1988.

Quanto  à  alegação  de  que  houve  julgamento  antecipado  em

desfavor  do  Justificante  antes  de  terminada  a  fase  instrutória,

notadamente antes de produzidas as provas testemunhal e pericial

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  2002659-03.2013.815.0000 9



requeridas pela defesa, conforme Ata da 13ª Sessão, acostada às fls.

254/256, entendo que não houve prejuízo alguma à defesa, pois o

Conselho de Justificação somente proferiu voto e conclusão final

porque seguiu o procedimento determinado pela Lei Estadual nº.

4.256/81,  que não prevê a  apresentação de  alegações  finais  pela

defesa antes do julgamento.  

Outrossim, apesar de omissa a Lei de regência, foi oportunizada

pelo  Conselho  de  Justificação  a  apresentação  das  requeridas

alegações  finais  na  14ª  sessão,  fls.  264/265  e  268/273,  sendo

analisadas todas as alegações da defesa às fls. 286/297.  

Ademais,  não  verifico  qualquer  reabertura  de  instrução  após  o

relatório final, mas apenas a análise das alegações finais da defesa

e  ratificação  do  julgamento,  inclusive,  conforme  requerido  pelo

advogado do Justificante.

Desse modo, os próprios atos do Justificante, ao requerer dispensa

de  comparecimento  pessoal  nas  sessões  e  ao  pugnar  pela

apresentação  de  alegações  finais  somente  após  a  prolação  dos

votos pelos membros do Conselho, não podem agora amparar o

pedido  de  declaração  de  nulidade  do  procedimento,  pois,  se

acolhida tal pretensão, estaria configurada clara violação a vedação

do comportamento contraditório (venire contra factum proprium),

expresso  pela  legislação  processual  penal  militar  no  artigo  501,

segundo o qual “nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a

que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a

formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.” 

Além disso,  reitero que houve,  em todos os atos,  a presença do

advogado  constituído  pelo  Justificante,  assim  como  constato  a

apreciação minudente das alegações finais, o que atrai, por não ter

havido qualquer dano, o art. 499 do CPPM, pelo qual “nenhum ato
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judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo

para a acusação ou para a defesa.”,  subsidiariamente aplicável ao

Conselho de Justificação por força do art.  17 da Lei Estadual nº.

4.256/81.

Por  fim,  anoto  que,  no  que  diz  respeito  a  produção  de  prova,

igualmente,  não  há  mácula  no  procedimento  adotado  pelo

Conselho  de  Justificação,  pois  as  testemunhas  de  defesa  foram

ouvidas  regularmente  e  a  prova  pericial  foi  produzida,  com  a

emissão de parecer médico da Junta Militar Estadual, sendo ainda

oportunizada ao Justificante a juntada de diversos laudos médicos.

Não  se  verifica,  portanto,  qualquer  desrespeito  ao  princípio  do

contraditório  e  da  ampla  defesa,  motivo  pelo  qual  desacolho  a

preliminar de nulidade.

Passo ao mérito.

O Justificante foi considerado culpado por infringir os inciso III do

art.  2°  da  Lei  Estadual  n.°  4.256/81,  notadamente  quanto  à

incapacidade no exercício das funções policiais militares, conforme

se vê abaixo:   

Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou “ex

officio”, o oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba: 

[…]

III  –  Afastado  do  cargo,  na  forma  do  Estatuto  dos  Policiais

Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar

incapacidade  no  exercício  de  funções  policiais  militares  a  ele

inerentes,  salvo  se  o  afastamento  é  decorrência  de  fatos  que

motivam sua submissão a processo. 
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Observo  que  os  elementos  probatórios  carreados  aos  autos  não

favorecem a tese do Justificante.

O descumprimento  reiterado  da  ordem  de  apresentação  para  o

expediente administrativo na Corporação (incurso no item 22  do

item II do anexo I do art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia

Militar  (RDPM),  aprovado  pelo  Decreto  nº  8.962  de  11.03.1981)

sequer  é  fato  controvertido  pelo  Justificante,  restando

comprovados os fatos que resultaram nas punições disciplinares

(repreensão, detenção e afastamento do cargo), como se vê às fls.

19/21, 26, 29, 207/207v, 226, 227. 

As  testemunhas  corroboram  a  existência  de  materialidade  de

autoria dos fatos:

Depoimento  do  CEL QOC  Marcos  Alexandre  de  Oliveira  Lima

Sobreira, fl. 331:

Depoente tem conhecimento das questões de saúde do Justificante,

no entanto a Instituição tem suas normas a serem cumpridas por

todos  os  seus  integrantes;  que  certamente  a  Instituição  tem

cobrado do Justificante algo legal,  conforme parecer médico, ou

seja, a própria prestação  de expedientes, no entanto, pelo que me

consta,  tais  expedientes  o  justificante  tem  recursado  a  cumprir,

nesse  sentido,  conforme  o  ordenamento  institucional,  recai  em

transgressão disciplinar.

Depoimento  do  MAJ  QOC  Fernando  Antônio  Rodrigues  dos

Santos, fl. 184:

Resumindo as diligências para localizá-los [O Justificante] foram

sem êxito; 

Recorda  ainda  que  em  outra  tentativa  o  Capitão  Edson

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  2002659-03.2013.815.0000 12



compareceu e se apresentou ao Subcomandante;

Estas  diligências  ocorreram  tendo  em  vista  a  realização  de  um

levantamento  de  pessoal,  e  ter  sido  constatado  a  ausência  do

Capital Edson, bem como de outros Oficiais.

Depoimento  da  CAP QOS  Matr.  520.709-6  Rosângela  Medeiros

Escorel  Almeida,  médica  integrante  da  Junta  Médica  Militar  da

PMPB, fl. 213:

Não  o  acompanha,  tendo  em  vista  a  última  visita  do  Oficial

justificante na JME ocorreu em junho de 2012.

Do ponto de vista pericial orientaria o Oficial Justificante a retornar

a  seu médico assistente,  ou Doutor  André  Queiroga  ou Doutor

Bernardino  para  definirem  o  tratamento  proposto  para  sua

patologia  de  conhecimento  da  Junta  Médica  em  2012  que  era

isquemia miocárdica obstrutiva de caráter cirúrgico.

As declarações da CAP ESCOREL demonstram que a JM da PMPB

avalia pacientes, a partir de exames e demais documentos exarados

por seus médicos assistentes pessoais, não havendo em tal conduta

qualquer arbitrariedade ou ilegalidade. 

Outrossim, a avaliação da Capitã se manteve fiel aos dados clínicos

que  possuía,  considerando  ter  o  Oficial  Justificante  deixado  de

comparecer às avaliações da JM desde 2012. Anote-se que o Militar

deixou  de  colaborar  também  ao  não  apresentar  os  exames

atualizados  que esclareceriam sua condição com maior  precisão

em 2013, ao ser submetido à JM quando já em curso o Conselho de

Justificação, fl. 250.

No decorrer da instrução probatória restou clara a recalcitrância do

Justificante em realizar o tratamento indicado pelo seu médico e

também pela Junta Militar, fls. 237 e 239.
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Às fls.  205/205v,  consta  resposta  do  Major  Jorge  Luiz  Costa  da

Fonseca, integrante da Junta Médica Militar, nos seguintes termos:

Em 12 de junho de 2012 – JME

Última  avaliação  do  paciente  e  o  mesmo  não  submeteu-se  ao

tratamento  cirúrgico  contrariando  a  solicitação  do  seu  médico

assistente, Dr. André Queiroga, assim como aos componentes da

junta  médica  especial  da  PMPB.  Continua  inapto  ao  serviço

policial  militar,  podendo  contudo,  exercer  atividade  de  meio

cumprindo até segunda ordem.

À fl. 232, consta laudo médico assinado pelo Dr. André Queiroga,

em  2011,  onde  informa  que  “foi  indicada  cirurgia  de

revascularização do miocárdio, mas o paciente por opção pessoal

negou  o  tratamento  e  preferiu  apenas  continuar  com  terapia

medicamentosa,  conduta  não  respaldada  por  seu  médico

assistente”.  Intimados  a  comparecer  para  esclarecimentos  no

Conselho  de  Justificação,  os  dois  médicos  indicados  pelo

Justificante não compareceram, conforme fls. 215/218.

À fl.  244,  há  parecer  médico  da  Junta  Militar  Estadual  sobre  o

militar em questão, onde se vê que o Justificante foi diagnosticado

em  2010  como  portador  de  doença  coronariana,  contudo  só

realizou  o  procedimento  cirúrgico  necessário  em  2012,  sem

comunicação  à  Junta  Médica.  Após  avaliar  o  paciente,  a  Junta

Médica concedeu 45 dias de dispensa para tratamento de saúde em

11  de  junho  de  2013,  quando  já  em  curso  o  Conselho  de

Justificação. 

Quanto às viagens ao exterior, as afirmações do Justificante em sua

defesa prévia escrita, bem como em seus dois interrogatórios, fls.
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125 e 133, encontram-se contraditórias, pois ora diz que viajou para

rever parentes e para buscar alternativas para o seu tratamento de

saúde e noutro momento assevera que todas as viagens foram para

lazer e relaxamento. 

Além  disso,  apesar  de  declarar-se  portador  de  patologia

cardiovascular  grave,  com  necessidade  de  cirurgia  de

revascularização das artérias, diz que seu médico (Dr. Bernadino

Bandeira) foi consultado sobre as diversas viagens internacionais

realizadas  anualmente  entre  2008 e  2013 (consoante  certidão  de

movimentos migratórios emitida pela Polícia Federal, fls. 119/120,

e  o  liberou  para  realizá-las,  recomendando  apenas  medicação,

dieta e caminhada,  cuidados por demais básicos para a alegada

gravidade da doença do Justificante.

Tais constatações, põe em dúvida a tese do Justificante no sentido

de  que  sua  inaptidão  é  absoluta  para  o  exercício  de  quaisquer

atividades  laborativas  junto  à  Polícia  Militar  Paraibana,  pois,  o

cerne  da  discussão  não  é  a  existência  de  doença  coronariana

ateromatosa multiarterial já com isquemia miocárdica, condição já

atestada  pela  JME  da  PMPB  e  também  pelos  médicos  do

Justificante, fl. 250. 

O ponto nodal é, pois, o fato de que a doença cardíaca da qual é

portador o Justificante não o incapacita para as atividades meio,

realizadas  no  âmbito  administrativo  da  Corporação,  tendo  em

vista  que  as  convocações  para  comparecimento  ao  expediente

administrativo descumpridas foram baseadas no parecer da Junta

Médica Militar no sentido de que o militar pode laborar na área

administrativa. 

Por  fim,  considero  inaplicáveis  ao  caso  os  artigos  citados  pelo

Justificante acerca  do instituto  da Reforma no âmbito militar,  já
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que  restou  provada  que  não  há  “impossibilidade  total  e

permanentemente  para  qualquer  trabalho” (art.  98,  §  1º,  da  Lei

Estadual nº. 3.909/77 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado

da Paraíba).

Nesse sentido, reputo suficientemente provado que o Justificante

cometeu  ilícito  administrativo  ao  não  comparecer

injustificadamente  ao  expediente,  inobservando  os  valores  e  os

deveres  castrenses  insculpidos  nos  arts.  26  e  30  do  Estatuto  da

Polícia Militar (Lei Estadual n.° 3.909/77)7, bem como violando as

regras de hierarquia e disciplina militares, por reiterar na conduta

de faltar a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou

assistir, prevista no item 22  do item II (transgressões militares) do

anexo I do art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar

(RDPM), aprovado pelo Decreto nº 8.962 de 11.03.1981.

Constatadas  as  transgressões  disciplinares  reiteradas  e

injustificadas  das  quais  deriva  a  incapacidade  de  exercer  as

funções  militares,  nos  termos do art.  2º,  III,  da  Lei  Estadual  nº.

4.256/81,  entendo  que  foram  aplicadas  as  sanções  adequadas  e

previamente expressas na lei castrense (art. 41 da Lei Estadual nº.

3.909/77),  motivadamente e  com a devida proporcionalidade,  de

modo  que  não  verifico  arbitrariedades  ou  ilegalidades  a  serem

declaradas pelo Judiciário. 

Posto isso, rejeito as preliminares de sobrestamento e de nulidade

procedimental,  com  espeque  no  art.  16,  I,  da  Lei  Estadual  n.°

4.256/81,  e  julgo  procedente  o  pedido,  declarando o  Justificante

culpado e o condeno à perda do posto e da patente.

In  casu,  a  matéria  foi  analisada  à  luz  da  legislação
pertinente e da jurisprudência dominante e, assim, este órgão entendeu pela
procedência do pedido.
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Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada, pois a decisão combatida é coerente e lógica com os próprios
pressupostos.  Cada ponto da questão deduzida foi  discutido e  decidido,
estando ela  devidamente  fundamentada,  de  acordo com o entendimento
esposado por esta Colenda Corte.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não
servem  para  trazer  novas  alegações,  nem  são  remédio  para  obrigar  o
julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO

CPC.  Rediscussão  de  questões  decididas.  Impossibilidade.

Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp

97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori

Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL

NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1  -  A  teor  do

disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de

que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão  qualquer

obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão

existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não

demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores

do  recurso  integrativo,  pretendendo-se,  na  verdade,  por  via

oblíqua,  novo julgamento  do caso.  3  -  Embargos  declaratórios

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6;

RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  Julg.
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27/03/2012; DJE 18/04/2012).

Com essas considerações,  REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de agosto de
2017, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Benedito da Silva,
Vice  Presidente  no  exercício  da  Presidência,  na  ausência  justificada  do
Exmo.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  desta
Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  convocado  para
substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos,  Oswaldo Trigueiro  do  Valle  Filho,
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  Juiz
convocado  para  substituir  a  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti,  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque,  Romero  da  Foneca  Oliveira,  João  Alves  da  Silva,  Gustavo
Leite Urquiza, Juiz convocado para substituir o Des. Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho,  Marcos  William  de  Oliveira,  Juiz  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  e  Arnóbio  Alves  Teodósio.
Averbou  suspeição  o  Exmo.  Des.  José  Ricardo  Porto.  Ausentes,
justificadamente, os Exmos. Des. José Aurélio da Cruz, Luiz Sílvio Ramalho
Júnior,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.
Presente à sessão,  o Dr.  Bertrand de Araújo  Asfora,  Procurador-Geral  de
Justiça do Estado da Paraíba.

Gabinete no TJPB, em 10 de agosto de 2017. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A   

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  2002659-03.2013.815.0000 18


	ACÓRDÃO

