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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000585-47.2012.815.0581
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Rio Tinto
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada, em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Município de Marcação
ADVOGADO:  Antônio  Leonardo  Gonçalves  de  Brito  Filho  (OAB/PB
20.571)
EMBARGADA: Maria Aparecida Nascimento da Silva
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

- Do STJ: “Os embargos de declaração têm a finalidade simples e
única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória  ou  que  incorra  em erro  material,  afirmação  que  se
depreende  dos  incisos  do  próprio  artigo  1.022  do  CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar,  especificamente, um desses vícios do ato decisório,  e não
para que se adequar a decisão ao entendimento dos embargantes,
nem  para  o  acolhimento  de  pretensões  que  refletem  mero
inconformismo,  e  menos  ainda  para  rediscussão  de  matéria  já
resolvida. (EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  08/03/2017,  DJe
14/03/2017).

- Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os  embargos
declaratórios. 

O  MUNICÍPIO  DE  MARCAÇÃO  opôs  embargos  de  declaração  (f.
90/92) contra o acórdão (f. 83/87) que acolheu a preliminar de cerceamento do
direito  de  defesa constante  do  apelo  da  autora/embargada,  a  fim  de
desconstituir  a  sentença  proferida  e  determinar  a  reabertura  da  instrução,
sobretudo  com  a  apreciação  do  pedido  exordial  formulado  no  sentido  da
determinação  do  município  embargante  para  apresentar  documentos
funcionais.

O julgado combatido tem a seguinte ementa: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PISO  SALARIAL  DO
MAGISTÉRIO.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO DE DEFESA.  OCORRÊNCIA.
PLEITO EXORDIAL DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE INOBSERVÂNCIA À DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO
PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

- TJPB: “[...] em tendo o polo promovente formulado, na exordial, pleito
para  que  seja  'determinada  a  juntada  dos  documentos  da  parte
promovente que se encontram em poder da promovida, na forma do art.
399 do CPC, a exemplo de ficha financeira, leis municipais, contracheques,
etc.', a ausência de apreciação do mesmo, com consequente julgamento
antecipado da lide, pela improcedência, configura inequívoco cerceamento
de  defesa,  devendo,  pois,  o  decisum  ser  anulado,  com  consequente
regularização  da  instrução  processual.”  (Processo  n.  0000575-
03.2012.815.0581, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA,
j. em 12-12-2016).

Nas  razões  dos  aclaratórios  o  recorrente  arguiu irregularidade do
julgado, ante a não ocorrência, no processo, de cerceamento de defesa, uma
vez que consta dos autos todo o conjunto probatório essencial à resolução do
feito.

Sem contrarrazões (f. 98).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator 

Da leitura do recurso percebe-se, inicialmente, que a pretensão do
demandado/embargante não é apenas sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material  da decisão embargada,  mas sim  rediscutir  a matéria já
conhecida e julgada por esta Corte de Justiça.
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Nos termos do art. 1.022 do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No  caso  em  tela mostra-se  totalmente  descabida  a  alegação  de
defeito a ser integrado no acórdão, uma vez que o decisum foi bastante claro e
abordou de forma coerente todos os aspectos necessários para a solução da
lide. 

Para ilustrar, segue trecho do aresto embargado:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.

Analisando  o  caderno  processual,  constato  claramente  que  houve
cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença, para que haja
a  apreciação,  pelo  juízo  a  quo,  do  pleito  atinente  à  intimação  da
municipalidade para a apresentação de documentos funcionais relativos à
servidora pública demandante.

A autora/apelante arguiu a preliminar de nulidade absoluta da sentença
impugnada sob o fundamento de que o juízo de base inobservou o devido
processo legal, não oportunizando às partes a devida instrução probatória.
Ressaltou que tal fato importou em cerceamento do seu direito de defesa,
especialmente quanto à jornada de trabalho a que está submetida, dentre
outras  provas  necessárias  ao  deslinde  da  causa,  porquanto  não  há
documentos como “fichas financeiras dos anos de 2009 a 2015, declaração
do Município apelado com informação da carga horária laborada”, dentre
outras informações.

Ocorre  que,  embora  tenha  o  juízo  singular  entendido  pela  discussão  a
respeito exclusivamente de matéria de direito, isso não se vislumbra no
presente caso.

Ainda que o pleito de percepção do piso salarial entre 01/2009 e 04/2011
seja, efetivamente, relativo a discussão de direito, o petitório referente à
implantação do piso em momento posterior exige a análise de fatos, a fim
de aferir-se  se  os  valores  percebidos pela  servidora  respeitaram o piso
salarial do magistério.

Logo, dever-se-ia  ter observado o pedido da autora/apelante,  sobretudo
por ter ela requerido na exordial que “seja determinada a juntada dos
documentos  da  parte  promovente  que  se  encontram  em  poder  da
promovida, na forma do art. 399 do CPC, a exemplo de ficha financeira,
leis municipais, contracheques, etc”. (f. 08). 



EDcl n. 0000585-47.2012.815.0581                                                                                                                      4

Tal pedido se coaduna com o disposto no art. 399 do Código de Processo
Civil/73, então vigente. Vejamos:

Art. 399. O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau
de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes;

II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a
União,  o  Estado,  o Município,  ou as  respectivas entidades da administração
indireta.

Desse  modo,  “ainda  que  o  mérito  da  ação  pairasse  sobre  questão
eminentemente  de  direito,  houve  pedido  expresso  de  requisição  de
documento sobre o qual não houve manifestação processual, sequer a de
indeferimento  do  pedido.”  (TRF3,  AC  0006710-64.2011.4.03.6100,  T11,
25/11/2014, Rel. Des. Fed. José Lunardelli).

Esta Corte de Justiça já decidiu sobre o tema, conforme se vê adiante:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PISO  SALARIAL.
MAGISTÉRIO.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
VERIFICAÇÃO.  PLEITO  EXORDIAL  DE  INTIMAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
PARA  APRESENTAR  DOCUMENTOS  FUNCIONAIS  DA  AUTORA  (ART.
399,  DO  CPC/1973).  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO.  SENTENÇA
IMPROCEDENTE. NULIDADE. PROVIMENTO DO APELO.  - De acordo com
o teor do artigo 399, do CPC/1973, vigente à época do petitório vestibular, "O
juiz  requisitará  às  repartições  públicas  em  qualquer  tempo  ou  grau  de
jurisdição: [...] as certidões necessárias à prova das alegações das partes; [...]
os  procedimentos  administrativos  nas  causas  em que  forem interessados  a
União,  o  Estado,  o Município,  ou as  respectivas entidades da administração
indireta". - Assim, em tendo o polo promovente formulado, na exordial, pleito
para que seja "determinada a juntada dos documentos da parte promovente
que se encontram em poder da promovida, na forma do art. 399 do CPC, a
exemplo de ficha financeira, leis municipais, contracheques, etc", a ausência de
apreciação do mesmo, com consequente julgamento antecipado da lide, pela
improcedência, configura inequívoco cerceamento de defesa, devendo, pois, o
decisum ser anulado, com consequente regularização da instrução processual.
(Processo n. 0000575-03.2012.815.0581, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 12-12-2016).

Assim, vislumbro que a forma como fora conduzido o processo culminou
em uma nítida nulidade instrutória por cerceamento de defesa, devendo a
sentença ser anulada, com fins à  imperiosa regularização do trâmite
processual.

Nesse  contexto,  deve-se  acolher  a  preliminar  arguida  pela  apelante,
anulando-se  a  sentença  vergastada  e  remetendo-se  o  feito  à  primeira
instância, a fim de que ocorra seu regular processamento e julgamento. 

Diante do exposto,  acolho a preliminar  de cerceamento do direito de
defesa,  para  desconstituir  a  sentença  e  determinar  a  reabertura  da
instrução,  restando prejudicado o  exame de mérito  do apelo.  (f.
85/).

À  vista  de  tais  ponderações,  é  forçoso  concluir  que  o  acórdão
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embargado analisou com exatidão a matéria submetida ao crivo desta Corte de
Justiça  -  ao  determinar  que  não  caberia  ao  juízo  singular  julgar
antecipadamente a lide sem observância à devida instrução processual, ante a
impossibilidade  de  produção  da  totalidade  das  provas  tendentes  à
demonstração do direito da autora, - não havendo que se falar em contradição
nem em erro material.

Ressalte-se que  não há vício no acórdão que, dentre várias teses
debatidas no feito, escolhe e acolhe uma para prover ou desprover o pedido,
sendo desnecessário que o órgão julgador responda a todos os argumentos das
partes  ou  se  pronuncie  sobre  todos  os  dispositivos  legais  supostamente
aplicáveis ao caso.

O  recorrente  busca  desconstituir  o  acórdão  prolatado  no  âmbito
deste Órgão Colegiado, pretendendo, além do mero exame dos pressupostos
condicionadores  da  adequada  utilização  dos  embargos  de  declaração  –
elementos esses inexistentes no caso sub judice – rediscutir a própria matéria
que constituiu objeto de cansativa apreciação no julgamento realizado.

O STJ, em reiterados julgados, tem vedado a utilização dos
embargos de declaração quando o recorrente, em sede absolutamente
inadequada, deseja obter o reexame da matéria que foi correta e integralmente
apreciada pelo acórdão impugnado. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  N.  3/STJ.  SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL.  INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS  PREVISTOS  NO  ART.
1.022  DO  CPC/2015.  INCONFORMISMO  DO  EMBARGANTE.  EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS.  1.  Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade
simples  e  única  de  completar,  aclarar  ou  corrigir  uma  decisão
omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do
CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando
destinada  a  atacar,  especificamente,  um  desses  vícios  do  ato
decisório, e não para que se adequar a decisão ao entendimento
dos  embargantes,  nem  para  o  acolhimento  de  pretensões  que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida. 2. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido
de que não lhe cabe, na via especial, a análise de violação aos dispositivos
constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição  do  apelo  extraordinário,  sob  pena  de  haver  usurpação  de
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.  (EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 08/03/2017,
DJe 14/03/2017).
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Registro, ademais, que os aclaratórios são meios impróprios para a
adequação  da  decisão  ao  entendimento  do  embargante,  devendo  a  parte
utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda necessário.

Finalmente,  nem mesmo para  fins  de  prequestionamento  poderia
desejar-se repisar os argumentos que restaram repelidos pela fundamentação
desenvolvida na decisão combatida.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


