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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
APONTADA.  INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE
REDISCUSSÃO DO FEITO. NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
SUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 1.025 DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO  ACÓRDÃO  COMBATIDO  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.”

-  É  de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir a matéria julgada, quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  porventura
apontada.

-  Mostra-se desnecessário o prequestionamento explícito
para fins de interposição de futuros recursos no âmbito do
STJ e/ou STF, pois,  segundo o art.  1.025 do novo CPC
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  superior  considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração opostos por  Marcos Guedes,
em face de decisão monocrática, lançada às fls. 176/181-v que rejeitou a prejudicial e, no
mérito,  desproveu o apelo e deu provimento parcial  à remessa necessária, tão somente,
para adequar os consectários legais ao caso concreto.



Em suas razões (fls. 184/190), o embargante alega a impropriedade da
decisão  recorrida,  sob  o  argumento  de  não  fazer  jus  o  recorrido/embargado  ao
percebimento do adicional por tempo de serviço (anuênios), porquanto tal benefício não
alcança os militares. Para tanto, alega omissão no julgado, posto que, no seu sentir, não
fora  observado  o  art.  2º,  §1º,  da  Lei  de  Introdução  às  Normas  do  Direito  Brasileiro.
Postula, ainda, para fins de prequestionamento, o pronunciamento acerca do mencionado
dispositivo. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas às fls. 194/196.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, tendo em vista que os embargos foram apresentados e
rebelam-se em face de acórdão publicado após a vigência do novo Código de Processo
Civil, entendo que os seus requisitos de admissibilidade, bem como o seu procedimento,
devem observar as regras do novel CPC.

Nesse  sentido,  vejamos  o  que  dispõem,  respectivamente,  os
Enunciados Administrativos n.ºs 03 e 04 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir  de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.” Grifei.

“Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ,
os  atos  processuais  que  vierem  a  ser  praticados  por
julgadores,  partes,  Ministério  Público,  procuradores,
serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março
de 2016,  deverão observar os  novos procedimentos  trazidos
pelo  CPC/2015,  sem  prejuízo  do  disposto  em  legislação
processual especial.” Grifei

Desse modo, registro que os Embargos de Declaração, com fulcro no
artigo 1.022, incisos I,  II e III,  do  Codex ora vigente,  são cabíveis,  tão somente,  para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual  o  Julgador,  de  ofício  ou  a  requerimento,  deveria  se  pronunciar;  ou,  ainda,  para
retificar erro material.

Na conjuntura em pauta, entendo que o embargante não se conformou
com a fundamentação contrária da decisão em relação às suas pretensões e, para tanto,
opôs  os  aclaratórios,  de  modo  infundado,  sob  o  argumento  de  ser  necessário  o
prequestionamento no tocante ao artigo 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro.

A tese firmada pelo ora recorrente não merece prosperidade.

Tal constatação advém do fato de que o Estado da Paraíba fundamenta
a existência de omissão no acórdão objurgado, sob a alegação de que não foi observado o
regramento contido no dispositivo legal supracitado, em especial, tendo em vista que a Lei



Complementar nº 50/2003, cujos termos dispõem sobre o congelamento das gratificações e
adicionais  percebidos  pelos  servidores  públicos  da  Administração  direta  e  indireta  do
Poder  Executivo  Estadual,  “preserva  o  escalonamento  dos  soldos  e  vencimentos  dos
policiais civis e militares” - fl. 188.

Não  obstante,  restou  devidamente  consignado  no  r.  decisum que
apenas a partir da vigência da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual
nº 9.703/2012, deve ocorrer o congelamento do adicional dos militares, pois tal legislação,
em seu art. 2º, §2º, estendeu a tal categoria o disposto no art. 2º da LC nº 50/2003, sendo
devida a diferença do que foi pago a menor nesse interregno. 

Outrossim, a fundamentação utilizada outrora também se baseou no
posicionamento adotado, reiteradamente, por esta Corte de Justiça, que culminou com a
edição da Súmula nº 51, cujos termos dissipam quaisquer dúvidas a respeito do momento
em que o ente estatal está autorizado a proceder ao congelamento do aludido benefício. 

Dito isso, reconheço a presença de nitidez e objetividade no decisório
hostilizado,  inexistindo  o  vício  apontado  pela  Fazenda  Estadual.  Nessa  perspectiva,  a
irresignação aclaratória fora oposta como tentativa de rediscussão da matéria, o que não é
permitido em sede de recurso horizontal. 

Cumpre destacar, ainda, que a decisão objurgada encontra-se bastante
fundamentada,  tendo  se  utilizado  de  toda  a  legislação  e  entendimento  jurisprudencial
essencial ao deslinde da controvérsia. 

Além do  mais,  importante  frisar  que  “o  juiz  não está  obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.”.1

Registro, ainda, ser desnecessário o prequestionamento explícito para
fins de interposição de futuros recursos no âmbito do STJ e/ou STF, pois, segundo o art.
1.025,  do  novo  CPC,  “Consideram-se  incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os  embargos  de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Vejamos o recente entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  POR
PREJUDICIALIDADE  EXTERNA.  OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA.  RECURSO  IMPROVIDO.1.  A  negativa  de
prestação  jurisdicional  caracteriza-se  pela  recusa  do  juiz,
mesmo após provocado por meio de embargos de declaração,
em decidir todas as questões submetidas ao seu julgamento,
com fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre
premissas e conclusões e profundidade suficiente a amparar o
resultado,  revelando-se  desnecessário,  contudo,  a
manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados

1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)



pelas  partes.2.  Esta  Corte  Superior  possui  entendimento  no
sentido de que a suspensão do processo ante a existência de
prejudicialidade  externa  com  outra  demanda  não  possui
caráter  obrigatório,  cabendo  ao  juízo  local  aferir  a
plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do
caso.3.  O  recurso  especial  (EREsp  1.420.632/ES)  interposto
contra o acórdão na origem que excluiu o ora agravante do
polo ativo do feito executivo - apresentado, no presente recurso
especial,  como  prejudicialidade  externa  capaz  de  ensejar  a
suspensão do feito - transitou em julgado em 10 de novembro
de  2016.  Desse  modo,  não  mais  existe  sequer  a
prejudicialidade  externa  alegada  pelo  recorrente  para
sustentar a paralisação do feito.
4.  Agravo  interno  improvido.”(STJ  -  AgInt  no  REsp
1416941/ES,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)
(grifei)

Com efeito, resulta prejudicado o prequestionamento da matéria, posto
que, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, o seu escopo possui liame com o
preenchimento de um dos pressupostos específicos, o que não restou configurado no caso
concreto.

Por fim, entendo que, em razão da decisão anterior ter sido proferida
monocraticamente, bem como considerando a sistemática dos Aclaratórios que devolvem
ao órgão julgador o conhecimento da matéria, torna-se desnecessária a remessa dos autos à
Câmara, podendo o recurso ser decidido pelo próprio relator.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior: “As posições de órgão
ad quem e a quo se confundem, pois é do mesmo órgão que emitiu a decisão embargada
a competência  para  julgar  os  EDcl”   (in  Código  de  Processo  Civil  Comentado,  11ª
edição, Revista dos Tribunais, pág. 953). 

A propósito, aresto do Tribunal Gaúcho:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DOS
EMBARGOS  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA,
ENCAMINHANDO O RELATOR SEU JULGAMENTO PARA A
CÂMARA.  COMPENTÊNCIA  DO RELATOR PARA JULGÁ-
LOS, E NÃO DA CÂMARA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICICTIONIS  RECURSAL,  NO  CASO.  Os  embargos
declaratórios devem ser dirigidos ao mesmo juízo que proferiu
a decisão interlocutória,  sentença ou acórdão embargado.  É
este órgão judicial que deve, também, julgá-los. Em se tratando
de  decisão  unipessoal  de  relator  (dita  monocrática),  a
competência é do próprio relator para conhecer e decidir os
declaratórios.  Não  tendo  os  embargos  declaratórios  efeito
devolutivo, o órgão jurisdicional que emitiu o ato embargado é
o competente para decidi-lo. Compete ao relator, não ao órgão
colegiado,  apreciar  os  embargos  dirigidos  à  decisão  sua,
unipessoal.  INCOMPETÊNCIA  DA  CÂMARA  PARA
JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS.  DEVOLUÇÃO AO
RELATOR.”  (Embargos  de  Declaração  Nº  70034476127,
Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 19/05/2010).



Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  –  ART.  557  DO  CPC  –
APLICABILIDADE  –  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS
OPOSTOS  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  –
NECESSIDADE  DE  JULGAMENTO  POR  MEIO  DE
DECISÃO  UNIPESSOAL,  E  NÃO  COLEGIADA  –
PRECEDENTES  DA  CORTE  ESPECIAL  –  HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA  –
AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  –  FIXAÇÃO  SOBRE  O
VALOR DA CAUSA.
1.  A  eventual  nulidade  da  decisão  monocrática  calcada  no
artigo  557  do  CPC  fica  superada  com  a  reapreciação  do
recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
2.   A Corte  Especial  uniformizou  entendimento  de  que  os
embargos  declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática
do relator devem ser julgados por meio de decisão unipessoal,
e  não  colegiada,  como  mecanismo  de  preservação  do
conteúdo  do  decisum  e  em  obediência  ao  do  princípio  do
paralelismo de formas.
3. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei
n.
7.738/89, bem como das disposições legais que majoraram as
alíquotas  relativas  ao  FINSOCIAL,  devido  pelas  empresas
prestadoras de serviços, afastou a condenação fazendária.
4. Inexistindo condenação, não há como fixar honorários com
base nesse parâmetro,  sob pena de inexequibilidade.  Agravo
regimental parcialmente provido, para fixar a verba honorária
arbitrada  na  origem  sobre  o  valor  da  causa,  porquanto
inexistente  condenação.” (STJ.  AgRg  nos  EDcl  no  REsp
860910 / SP. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 24/11/2009).
Grifei.

O Regimento Interno desta Corte de Justiça, dispondo a respeito das
atribuições  do  relator,  também prevê  a  possibilidade  de  rejeição  liminar  de  Embargos
Declaratórios, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
XVI - rejeitar de plano os embargos, sejam os infringentes, os
infringentes  e  de  nulidade  ou  os  de  declaração;”  (art.  127,
XVI, TITJPB). Grifei.

Assim, de forma a valorizar os princípios da celeridade e economia
processuais,  bem como a sistemática trazida  pelo Código de Processo Civil,  devem os
Embargos Declaratórios, opostos contra decisão monocrática do Relator, serem julgados
também de forma isolada, porquanto se mostra despiciendo o conhecimento da questão
pelo órgão colegiado.

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  os  embargos  de  declaração,
porquanto ausentes quaisquer vícios hábeis a ensejar o seu acolhimento.

Publique-se. 



Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

           Desembargador José Ricardo Porto
                              RELATOR
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