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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO
QUE  ENFOCOU  MATÉRIA  SUFICIENTE  PARA
DIRIMIR  A  CONTROVÉRSIA  TRAZIDA  AOS
AUTOS.  DESNECESSIDADE  DE  DELIBERAÇÃO
ACERCA  DE  TODOS  OS  FUNDAMENTOS
ALEGADOS  PELAS  PARTES.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA.

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

-  “Tendo  encontrado  motivação  suficiente,  não  fica  o
órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos  suscitados  pelas  partes,  mormente  se
notório seu caráter  de infringência  do julgado.” (STJ.
AgRg no REsp 1362011 / SC. Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho. J. em 03/02/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  o Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS. IMPEDIDO O DES.
JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ. 

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por  Raimundo Gomes da Silva
Júnior, fls. 119/123, Oficial de Justiça, em irresignação à deliberação proferida pelo Exmo.
Des. Arnóbio Alves Teodósio, Corregedor-Geral de Justiça (fls. 98/110 e 111) que, em
sede de Processo Administrativo Disciplinar, aplicou-lhe a pena de suspensão pelo período
de 08 (oito) dias. 
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Na  decisão  recorrida,  o  Juiz  Corregedor  registrou,  em  parecer  ratificado  pelo
recorrido,  que o recorrente deixou de  cumprir  mandado de intimação,  bem como confeccionou
certidão  desrespeitosa,  ofensiva,  fora  de  contexto  e  jocosa  em  processo  judicial  (Processo  nº
3046990-95.2012.815.2002), conduta funcional essa que violou as normas dos artigos 106, IV, e
107, I, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos da Paraíba.

Inconformado, o servidor recorre daquele  decisum, afirmando, inicialmente,  que o
próprio  Magistrado  (Dr.  Hermance  Gomes  Pereira)  que  levou  o  fato  ao  conhecimento  da
Corregedoria de Justiça, quando ouvido nestes autos, não reportou nenhum desvio comportamental
do investigado.

Logo em seguida, assevera que os depoimentos dos servidores que depuseram neste
procedimento “dão conta de ser o processado cuidadoso no cumprimento dos seus deveres, bem
assim  que  trata  com seriedade  a  todos  os  colegas  de  trabalho,  notadamente  os  superiores  e
magistrados” - fls. 121.

Ato contínuo, alega que o texto legal proíbe o uso de termo depreciativo por parte
dos serventuários, de modo que, pela leitura da certidão questionada,  entende que não se extrai
qualquer manifestação depreciativa ou desrespeita à pessoa do Magistrado, tampouco aos outros
atores processuais.

Ao final, pugna pela reforma da deliberação recorrida, julgando-se insubsistentes as
alegações e determinando-se o arquivamento dos autos sem a aplicação de qualquer sanção – fls.
119/123.

Instada  a  manifestar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  às  fls.
138/139v,  não se manifestando no mérito,  entendendo não ser o caso de intervenção opinativa
obrigatória, ressaltando a regularidade do procedimento.

O  Conselho  de  Magistratura,  à  unanimidade  de  votos,  rejeitou  questão  de
ordem suscitada na Tribuna pelo advogado do recorrente e, no mérito, por igual votação,
negou provimento ao recurso administrativo – fls. 150/154.  

Irresignado,  o  suplicante  apresentou  os  presentes  embargos  de  declaração,
apontando omissão no acórdão, sob o argumento de que (1) “não debateu a legalidade da decisão
que  determinou  a  expedição  de  mandado”  e  (2)  “nada  disse  sobre  a  falta  de  pagamento  da
diligência”.

Logo em seguida, assevera que a deliberação colegiada deixou de especificar qual foi
a referência depreciativa praticada pelo embargante, de modo que entende pelo descabimento de
punição por conduta jocosa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os pontos
omissos, analisando as questões apontadas – fls. 156/159.

É o breve relatório.

Des. José Ricardo Porto
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  VOTO

Conforme visto, o recorrente, ora embargante, apresentou os presentes embargos de
declaratórios defendendo, em síntese, que o decisum colegiado incorreu nas omissões elencadas no
relatório.

Pois  bem,  como  é  cediço,  é  desnecessário  que  esta  Corte  responda  a  todos  os
questionamentos  da  parte,  quando  o  acórdão enfoca  a  fundamentação  que  entende  adequada  e
necessária para o deslinde da questão.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL
CIVIL.  ART.  535  DO  CPC:  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO.
TRIBUTÁRIO. TCFA RELATIVA AO 4o. TRIMESTRE DE 2003, COM
VENCIMENTO NO 5o.  DIA ÚTIL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO
SEGUINTE.  LANÇAMENTO.  DECADÊNCIA.  ART.  173,  I  DO  CTN:
CONTAGEM  DO  QUINQUÊNIO  A  PARTIR  DO  1o.  DIA  DO
EXERCÍCIO  SEGUINTE  ÀQUELE  EM  QUE  O  LANÇAMENTO
PODERIA  TER  SIDO  EFETUADO.  PRECEDENTES.  DECADÊNCIA
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.    Trata-se,  na  origem,  de  demanda  que  objetiva  a  declaração da
decadência  do  direito  do  IBAMA  de  constituir  o  crédito  tributário
relativo à TCFA (Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) devida no
quarto trimestre de 2003.
2.   A alegada violação ao art. 535 do CPC não ocorreu, pois a lide foi
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas
a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos
Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido
não implica ofensa à norma ora invocada. Tendo encontrado motivação
suficiente, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um,
todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório
seu caráter de infringência do julgado. Precedente: EDcl no AgRg no
AREsp 233.505/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.12.2013.
3.   O crédito tributário em questão se refere à TCFA relativa ao quarto
trimestre de 2003, cujo pagamento poderia ter sido efetuado até o quinto
dia útil do mês de janeiro seguinte. Sendo assim, caso não efetuado o
pagamento, o Fisco poderia lançar o tributo enquanto não ocorrida a
decadência, cujo prazo tem início a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
no caso, 1o. de janeiro de 2005, de modo que, realizado o lançamento
em 06.04.2009, constata-se não haver sido alcançado pela decadência.
Nesse  sentido:  Resp.  1.241.735/SC,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,
DJe 04.05.2011, e Resp. 1.242.791/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 17.08.2011. 4.   Agravo Regimental desprovido.” (STJ.
AgRg no REsp 1362011 / SC. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J.
em 03/02/2015). Grifei.

Ora, a deliberação colegiada embargada lançou fundamentos suficientes para dirimir
o caso posto para apreciação perante este Areópago, senão vejamos:

Des. José Ricardo Porto
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“Colhe-se dos autos que o referido procedimento fora instaurado com o
objetivo  de  apurar  suposta  desobediência  deliberada  do  recorrente,
consistentes em não cumprimento de Mandado de Intimação, bem como
em confecção de certidão com referências jocosas em processo judicial
(Processo nº 3046990-95.2012.815.2002), conduta funcional que violou
as  normas  dos  artigos  106,   IV1,  e  107,  I2,  ambos  do  Estatuto  dos
Servidores  Públicos  da  Paraíba,  conforme  se  colhe  da  Portaria  de
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar  nº   55/2015  (fls.
07).

Vejamos o teor da declinada certidão, cuja cópia encontra-se encartada
às fls. 13 deste compêndio processual:

‘Certidão
Certifico que deixo de realizar a intimação em face da expedição do
presente mandado estar em desacordo com os arts. 221, 222, 224 e 239
do CPC (ou, art. 16, 19 e 67 da Lei 9.099/95) e art. 19 do Provimento
04/2014 da Corregedoria Geral  da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, cujos dispositivos determinam que a intimação por
meio do Oficial de Justiça deve ser realizada excepcionalmente diante
das hipóteses taxativas do art. 222 e 224 do CPC (ou, art. 16, 19 e 67 da
Lei  9.099/95).  Ademais,  importante  ressaltar,  que  vigora  entre  o
Tribunal  de  Justiça  e  a  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT)
contrato o qual abrange as citações, intimações e entregas de Ofício por
meio postal.
Cabe ao Juiz de Direito responsável da Unidade Judicial e do Chefe de
Cartório,  as  providências  necessárias  a  sua  implementação,
concretização, orientação e fiscalização do regramento do Provimento
04 da CGJ-PB (art. 84). Em não sendo cumprido o aludido provimento é
dever do mesmo magistrado comunicar a Corregedoria de Justiça para
as providências cabíveis, diante de eventual recusa direta do servidor em
cumprir os comandos do mencionado Provimento (art. 86).
Contudo, na hipótese de insistência do respectivo juiz (a) de Direito em
impingir  ao  Oficial  de  Justiça  o  cumprimento  do  presente  mandado,
mesmo em desacordo aos dispositivos legais ora mencionados, solicito
que  os  custos  da  diligência  seja  provido  pelo  próprio  magistrado,
podendo,  inclusive,  ser  rateado  entre  o  Promotor  (a)  de  Justiça  e
Defensor (a)  Público e advogados das partes,  quer  seja por meio de
depósito bancário,  quer seja oferecendo seus veículos particulares,  já
que há décadas os Oficiais de Justiça têm suportado indevidamente o
ônus  dos  custos  das  diligências  de  responsabilidade  do  Estados  e
disponibilizado  seus  veículos  particulares  a  serem  "viaturas"  do
Tribunal de Justiça.

1 “Art. 106 - São deveres do servidor:
(...)
IV - Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.” (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da

Paraíba)
2 “Art. 107 - Ao servidor é proibido:

I - referir-se de modo depreciativo, em informação parecer ou despacho, às autoridade e aos atos da Administração
pública,  podendo,  entretanto,  em trabalho  assinado,  criticá-los  do  ponto de  vista  doutrinário  ou de organização de serviço;”
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba)

Des. José Ricardo Porto
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A insensibilidade de alguns magistrados de impor aos Oficiais de Justiça
que pague tais diligências, pois todos sabem que o Tribunal de Justiça
não as  paga e nem sinaliza que as  pagará,  tem atingido diretamente
cerca de 1/3 dos parcos vencimentos desses servidores, desprovidos de
auxílio-moradia e de uma justa indenização de transporte, cujo misero
valor hodierno é de R$ 825,89 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta
e nove centavos), que corresponde a contemplação de dezoito mandados,
na melhor das hipóteses, considerando o menor valor de uma diligência.
Não  persistir  em  tal  incumbência  ao  Oficial  de  Justiça,  elidiria  o
magistrado na incidência de abuso de autoridade, nos termos da alínea j
do  art.  3º,  da  Lei  nº  4.898/65,  em  respeito,  bem  assim,  as  normas
trabalhistas, constitucionais e, até internacionais, como a Convenção 95,
da Organização Internacional do Trabalho e Pacto de São José da Costa
Rica  sobre  Direitos  Humanos.  Sendo  assim,  devolvo  o  cartório  o
mandado em epígrafe para os devidos fins. O referido é verdade do qual
dou fé. João Pessoa, 29 de junho de 2015.
Raimundo Gomes da S Júnior
Oficial de Justiça/Matr. 471.002-9’ – fls. 13.

De  fato,  inicialmente,  verifico  que  o  servidor  recorrente  deixou  de
cumprir  a  uma  determinação  de  seu  superior,  o  Juiz  de  Direito  do
Juizado  Especial  Criminal  da  Capital,  referente  ao  mandado  de
intimação no Processo Judicial  nº 3046990-95.2012.815.2002.

A recusa do suplicante baseou-se no fato de que o ato notificatório ter
sido expedido em desacordo com diversas normas processuais, vejamos: 

‘Certifico que deixo de realizar a intimação em face da expedição do
presente mandado estar em desacordo com os arts. 221, 222, 224 e 239
do CPC (ou, art. 16, 19 e 67 da Lei 9.099/95) e art. 19 do Provimento
04/2014 da Corregedoria Geral  da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, cujos dispositivos determinam que a intimação por
meio do Oficial de Justiça deve ser realizada excepcionalmente diante
das hipóteses taxativas do art. 222 e 224 do CPC (ou, art. 16, 19 e 67 da
Lei  9.099/95).  Ademais,  importante  ressaltar,  que  vigora  entre  o
Tribunal  de  Justiça  e  a  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT)
contrato o qual abrange as citações, intimações e entregas de Ofício por
meio postal.’ - fls. 13.

Ora, em que pese essas alegações, as deliberações judiciais lançadas em
tais  peças  não  podem  deixar  de  ser  cumpridas  em  razão  de
interpretações  dos  servidores,  ainda  mais  a  presente  que  não  se
enquadra como manifestamente ilegal.

No caso, eventual irregularidade do magistrado seria passível, apenas,
de representação no órgão censor, com a finalidade de que esse oriente,
fiscalize  e,  eventualmente,  puna  possíveis  condutas  dos  juízes
responsáveis  pela  expedição  de  atos  ou  condutas  que  destoem  dos
normativos editados pelo Tribunal de Justiça, por este Conselho e pela
própria Corregedoria.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste Órgão:

Des. José Ricardo Porto
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‘RECURSO INOMINADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DE
MANDADOS.  NÃO  CUMPRIMENTO.  SUPOSTO  ERRO  DE
PROCEDIMENTO  E  DESOBEDIÊNCIA  A  ATOS  E  NORMAS  DE
ORDEM  ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RECUSA  NO
CUMPRIMENTO.  INFRAÇÃO  A  DISPOSITIVOS  DOS  ARTS.  106  E
107, DA LC 58/2003. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Em que pese
serem  razoáveis  as  ponderações  do  recorrente  quanto  a  forma  de
expedição dos  mandados,  as  ordens judiciais  materializadas  em tais
peças  não  podem  ser  descumpridas,  sendo  passíveis  apenas  de
representação no órgão censor, a fim de que este oriente, fiscalize e,
eventualmente, puna possíveis condutas dos magistrados responsáveis
pela  expedição  dos  atos  ou  condutas  que  destoem  dos  normativos
editados por este  Conselho e  pela própria Corregedoria. É dever  do
servidor  público  cumprir  as  ordens  superiores,  exceto  quando
manifestamente ilegais, o que é o caso dos autos.’ (TJPB. Processo nº
00030303020158150000.  Conselho  da  Magistratura.  Rel.  Des.  João
Alves da Silva. J. em 18/03/2016). Grifei.

Portanto, o postulante transgrediu o disposto no inciso IV do art. 106 do
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba.

No tocante à proibição expressa no inciso I do art. 107 daquele mesmo
estatuto,  vejamos  o  trecho  da  certidão  no  qual  houve  eventual
transgressão aquele dispositivo legal:

‘Contudo, na hipótese de insistência do respectivo juiz (a) de Direito em
impingir  ao  Oficial  de  Justiça  o  cumprimento  do  presente  mandado,
mesmo em desacordo aos dispositivos legais ora mencionados, solicito
que  os  custos  da  diligência  seja  provido  pelo  próprio  magistrado,
podendo,  inclusive,  ser  rateado  entre  o  Promotor  (a)  de  Justiça  e
Defensor (a)  Público e advogados das partes,  quer  seja por meio de
depósito bancário,  quer seja oferecendo seus veículos particulares,  já
que há décadas os Oficiais de Justiça têm suportado indevidamente o
ônus  dos  custos  das  diligências  de  responsabilidade  do  Estado  e
disponibilizado seus veículos particulares a serem ‘viaturas’ do Tribunal
de Justiça.’ - fls. 13.

Pois bem, da leitura acima em referência, entendo que se caracteriza
como ofensiva,  desrespeitosa à hierarquia existente,  jocosa e  fora do
contexto, a certidão que realiza um chamamento dos atores processuais
(Juiz,  Promotor, Defensor e Advogados) a participarem dos custos da
ação, para que possam sentir e dividir o peso da atividade de oficial de
justiça, supostamente mal remunerada.

Por último, destaco que estamos analisando a conduta do recorrente em
relação à certidão de fls.  13,  de modo que os depoimentos de outros
servidores, acerca do zelo e da seriedade daquele no desempenho de seu
trabalho,  apenas  serviria  para  a  graduação  da  penalidade  a  ser
aplicada,  cuja  pena,  diga-se  por  oportuno,  foi  arbitrada  com
razoabilidade e proporcionalidade.

Des. José Ricardo Porto
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À luz de tais considerações, rejeito a questão de ordem suscitada na
tribuna para retirada do feito da pauta de julgamento e,  no mérito,
nego provimento à súplica, mantendo incólume o decisum vergastado.”
- fls. 152/153v. Grifos no original.

Ora, inexiste no que se falar em omissão em relação ao debate da legalidade da
decisão  que  determinou  a  expedição  de  mandado,  tampouco  quanto  à  falta  de  pagamento  da
diligência, porquanto o acórdão foi claro ao deliberar que:

“Ora, em que pese essas alegações, as deliberações judiciais lançadas
em  tais  peças  não  podem  deixar  de  ser  cumpridas  em  razão  de
interpretações  dos  servidores,  ainda  mais  a  presente  que  não  se
enquadra como manifestamente ilegal.

No caso, eventual irregularidade do magistrado seria passível, apenas,
de representação no órgão censor, com a finalidade de que esse oriente,
fiscalize  e,  eventualmente,  puna  possíveis  condutas  dos  juízes
responsáveis  pela  expedição  de  atos  ou  condutas  que  destoem  dos
normativos editados pelo Tribunal de Justiça, por este Conselho e pela
própria Corregedoria.” - fls. 153. Grifei.

No  que  se  refere  à  ausência  de  especificação  em  relação  à  referência
depreciativa praticada pelo recorrente, ora embargante, friso que a decisão colegiada foi incisiva
ao mencionar que:

“No tocante à proibição expressa no inciso I do art. 107 daquele mesmo
estatuto,  vejamos  o  trecho  da  certidão  no  qual  houve  eventual
transgressão aquele dispositivo legal:

‘Contudo, na hipótese de insistência do respectivo juiz (a) de Direito em
impingir  ao  Oficial  de  Justiça  o  cumprimento  do  presente  mandado,
mesmo em desacordo aos dispositivos legais ora mencionados, solicito
que  os  custos  da  diligência  seja  provido  pelo  próprio  magistrado,
podendo,  inclusive,  ser  rateado  entre  o  Promotor  (a)  de  Justiça  e
Defensor (a)  Público e advogados das partes,  quer  seja por meio de
depósito bancário,  quer seja oferecendo seus veículos particulares,  já
que há décadas os Oficiais de Justiça têm suportado indevidamente o
ônus  dos  custos  das  diligências  de  responsabilidade  do  Estado  e
disponibilizado seus veículos particulares a serem ‘viaturas’ do Tribunal
de Justiça.’ - fls. 13.

Pois bem, da leitura acima em referência, entendo que se caracteriza
como ofensiva, desrespeitosa à hierarquia existente, jocosa e fora do
contexto, a certidão que realiza um chamamento dos atores processuais
(Juiz, Promotor, Defensor e Advogados) a participarem dos custos da
ação, para que possam sentir e dividir o peso da atividade de oficial de
justiça, supostamente mal remunerada.” - fls. 153v. Grifei.

Desse modo, inexiste no que se falar em omissão quanto aos pontos levantados nos
declaratórios. 

Des. José Ricardo Porto
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Diante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da
Silva  (Vice-Presidente),  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Maria  das  Graças  Morais
Guedes. Impedido o Des. José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça). 

Ausente, justificadamente, o representante do Ministério Público Estadual.

Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 20 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/08 
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