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PROCESUAL  CIVIL  - Embargos  de
declaração  - Efeitos  infringentes  -
Omissão  - Prova relevante  - Deslinde da
causa  – Evidenciada  - Cabimento.
Acolhimento.

-  Demonstrada  a  omissão  de  prova
jurisdicionada  de  relevância  para  o
deslinde da causa,  é cabível  a oposição
de  embargos  declaratórios  com  efeitos
infringentes,  visto  que,  é  omisso  o
acórdão  que  deixa  de  abordar  as
questões  na  sua  inteireza,  podendo  ser
suscitadas  pelas  partes  ou  cognoscíveis
de ofício.

Processual  civil -  Embargos  de
declaração com  efeitos  infringentes  –
Acórdão - Decisão citra petita – Omissão -
Prova  jurisdicionada  – Decisão  - Coisa
julgada  formal  – Cotejamento  –
Inocorrência – Aferição – Acusação - Uso
de servidor público para fins particulares -
Modificação do julgado - Acolhimento.

– O  julgamento  do  v.  Acórdão  não
enfrentou, apreciou ou aferiu a valoração
jurídica  da  sentença  homologatória
(acordo) no âmbito da Justiça do Trabalho
que  reconheceu  o  vínculo  trabalhista
somente até o ano de 2001, e que a partir
de  2002  o  reclamante  assumiu  o  cargo
comissionado na Prefeitura de Marí, como
também, declarações deste em Juízo que



“todos  os  mandados  que  cumpria  era
proveniente  da  prefeitura”,  afastando
desta  forma,  a  imputação  de  conduta
típica  de  improbidade  administrativa  de
uso  de  servidor  público  para  fins
particulares.

-  Havendo  erro  de  fato  na  premissa
estabelecida  no  acórdão embargado,  o
Superior  Tribunal  de  Justiça
admite excepcionalmente a concessão de
efeito  infringente  aos
embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de Embargos de Declaração acima identificados.

Decide  a  Colenda  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acolher os embargos, nos termos do voto do relator e da súmula de fl. 390.

Trata-se de Embargos de Declaração com
Efeitos Infringentes opostos por  MARCOS AURÉLIO MARTINS PAIVA em
face  do  acórdão  desta  d.  2ª  Câmara  Cível  que  desproveu  apelação
interposta  de  sentença  que  lhe  condenou  por  ato  de  improbidade
administrativa. 

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PREFEITO  QUE  NOMEIA  SERVIDOR  PÚBLICO
PARA CARGO EM COMISSÃO, MAS O UTILIZA
COMO MOTORISTA PARA FINS PARTICULARES.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  E  VIOLAÇÃO  A
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.  RECURSO
DESPROVIDO.
1. É inconcebível, e merece pronta censura deste
Poder, o agente político que, agindo conscientemente,
nomeia servidor público para cargo comissionado, com
o nítido propósito de desviá-lo da função, a fim de fruir
dos seus serviços particularmente.

2. O uso particular indevido de res pública, ainda
que  seja  a  mão-de-obra  de  um  simples  funcionário,
configura  atentado  à  noção  republicana  emanada  da
Constituição,  configurado  ato  de  improbidade
administrativa. Precedente do STJ: REsp 1204373/SE,
Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,
julgado em 16/12/2010, DJe 02/03/2011.



Emerge do voto do e. relator, que “o início
da controvérsia se instaurou com a remessa de cópia de uma reclamação
trabalhista  à  Procuradoria  de  Justiça”  de  cujo  Termo  de  Audiência  de
Instrução  e  Julgamento  foram extraídos  elementos  de  convicção  para
projetar que Joel Carlos de Almeida, autor da ação reclamatória, era servidor
da Prefeitura do Município de Marí, mas prestaria serviços particulares ao
Embargante/réu, Prefeito daquele município.

Nos  presentes  Embargos  Declaratórios
com Efeitos Infringentes, o Embargante alega como preliminares:

a) nulidade do processo por ausência de
intimação da decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade
administrativa;

b) ausência de fundamentação da decisão
que  recebeu  a  petição  inicial,  com  violação  ao  art.  93  da  Constituição
Federal;

c) nulidade do processo por cerceamento
do  direito  de  defesa  pelo  não  adiamento  da  sessão  de  julgamento,
porquanto pretendia fazer sustentação oral;

d) nulidade  do  acórdão  por  violação  ao
princípio da proporcionalidade;

e) erro material  do acórdão por ausência
de enfrentamento de prova em favor do Embargante.

Vista  à parte ex-adversa, que apresentou
suas contrarrazões (fls. 360/363).

É o relatório

VOTO

Inicialmente  registra-se  que  as  matérias
trazidas neste recurso são cognoscíveis de ofício, e, portanto, de ORDEM
PÚBLICA,  além de  serem essenciais  e  indispensáveis  ao  exercício  dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Depreende-se,  de  uma  leitura  objetiva,
que são evidentes as omissões apontadas e as contradições no cotejo de
provas  que  vulneram  as  garantias  fundamentais  contidas  nos  princípios
acima elencados, incorrendo assim, em decisão “citra petita”.

Daí,  indiscutível  o  seu  conhecimento  e



processamento.

O  cabimento  destes  embargos  é
inquestionável.

Registre-se que o seguro posicionamento
da  emérita  julgadora  do Supremo  Tribunal  Federal já  se  pronunciou  a
respeito da matéria em debate, da forma seguinte:

“Os  embargos  declaratórios  não  consubstanciam
críticas  ao  ofício  judicante,  mas  servem-lhe  ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo
com espírito de compreensão, atentando para o fato
de  consubstanciarem  verdadeira  contribuição  da
parte em prol do devido processo legal”.1

Notadamente,  não  se  trata  de  impingir
diretamente  função  retificadora,  mas,  apenas  esclarecedora  dos  fatos
trazidos a julgamento, ensejando os presentes embargos de declaração.

Entretanto,  como  consequência  lógica  e
razoável, por dever inescusável da verdade real, obriga-se a ser levada a
efeito  em vista  dos  argumentos  jurídicos  esposados.  É  que,  “suprida  a
omissão, impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o
que  se  decidira  no  pronunciamento  embargado"  (RT 606/295  e  RJTJSP
100/541).2

O  v.  acórdão,  data  vênia,  se  apresenta
omissivo  em  aspectos  importantes  do  processo  e  expõe  contradições
referente  a  ordem  cronológica  de  fatos  e  acontecimentos  de  valor
considerável ao deslinde da demanda, comportando assim, a justa agitação
destes Embargos.

Como dito,  dentre as matérias de cunho
pertinentes  à  referida  omissão  e  contradição  do  v.  julgado  em instância
superior,  estão àquelas referentes ao conhecimento de ofício,  conforme
lição de Ada Pellegrini Grinover, que afirma:

 “A omissão  configura-se  quando o  juízo ou  tribunal
deixa  de  apreciar  questões  relevantes  para  o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de
ofício.”

Com  efeito,  os  temas  postos  nestes
embargos de declaração são de cunho público,  portanto apreciáveis  até

1STF - AI 163.047-5-PR-AgRg-EDcl, STF, 2ª. Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, in DJ de 08.03.96, p.
6.223.

2In Comentários ao Código de Processo Civil (Forense, 5ª edição, págs. 627 e 628)



mesmo, através de Recurso de Embargos Declaração. 

O  presente  recurso  de  embargos
declaratórios  é  plena  e  respeitavelmente  admissível  cabível,  pois,
manejado tempestivamente e  preenche  todos  os requisitos  impostos  pelo
art. 535 do Código de Processo Civil.                                      

Nesse sentir:

“Se  não  foi  apreciado  integralmente  pedido
formulado, qualquer das partes pode embargar de
declaração” (TFR-6[ Turma, Ag. 57.702-RJ, rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. 26.10.88).

 “É  omisso  o  acórdão  que  deixa  de  abordar  as
questões apresentadas por inteiro, sem solucionar os
temas  necessários  ao  completo  deslinde  da
controvérsia,  gerando dificuldade no cumprimento da
decisão judicial” (RSTJ 139/37).

Os Embargos  Declaratórios  com  Efeitos
Modificativos  são  uma  construção  pretoriana  consagrada  pelos  Tribunais
Superiores, a exemplo do seguinte Julgado:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  EFEITO
MODIFICATIVO. POSSIBILIDADE. PENSÃO
POR MORTE. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO
DO INSTITUIDOR.

1. Havendo erro de fato na premissa estabelecida no
acórdão embargado,  a  Corte  Especial  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  admite excepcionalmente  a
concessão  de  efeito  infringente  aos
embargos declaratórios.

2.  Tratando-se  de  reversão  de  pensão  por  morte,  o
termo inicial  do pagamento  do  benefício é  a  data  do
óbito  do  instituidor  (ED  nos  ED  no REsp  n.
905.429⁄SC, Ministra Laurita Vaz).

3.  Embargos  de  declaração  acolhidos  com  efeito
modificativo.

(EDcl  nos  EDcl  no  AgRg  no  AgRg  no  REsp  n.
912.620⁄SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
26⁄5⁄2014)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO  MODIFICATIVO.
POSSIBILIDADE. EX-COMBATENTE.
RECONHECIMENTO  JUDICIAL  DO  DIREITO  À
PENSÃO  ESPECIAL.  ÓBITO  DO  TITULAR  DO
DIREITO OCORRIDO NO CURSO DO PROCESSO
DE CONHECIMENTO, ANTES DA EXECUÇÃO DO



JULGADO.  HABILITAÇÃO  DOS  SUCESSORES.
INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE
IMPLANTAÇÃO  IMEDIATA DO  BENEFÍCIO  EM
NOME  DA  VIÚVA.  PROPOSITURA  DE  AÇÃO
ORDINÁRIA  OBJETIVANDO  A  IMPLANTAÇÃO
DO  BENEFÍCIO  POR  REVERSÃO.  TERMO
INICIAL. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR.

1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  admite,  em
hipóteses  excepcionais,  a  atribuição  de  efeitos
infringentes  aos  embargos  de  declaração,  em
especial  para  corrigir  premissa  equivocada  no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração
da decisão surja como consequência necessária.

Precedentes.

2. Tratando a hipótese de reversão de pensão por morte,
e não de concessão inicial do benefício, o termo inicial
do  pagamento  do  benefício  é  a  data  do  óbito  do
instituidor,  tendo em vista  que a  viúva  preencheu os
requisitos para o recebimento da pensão com o óbito do
instituidor,  fato  ocorrido  no  curso  do  processo  de
conhecimento intentado pelo próprio titular da pensão
(EDcl  nos  EDcl  no  REsp  n.  905.429/SC,  Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9/3/2009 e EDcl nos
EDcl  no  AgRg  no  AgRg  no  REsp  n.  912.620/SC,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/5/2014).

3. Não se mostra cabível, na espécie, a penalização da
viúva, por ter buscado a prestação jurisdicional, com o
ajuizamento da presente ação ordinária, após a extinção
da  execução  do  processo  de  conhecimento  por
ilegitimidade ativa ad causam.

4.  Embargos  de  declaração  acolhidos  com  efeitos
modificativos.

(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp   1026422/SC,  Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 05/08/2014)

“STJ:  “EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PODEM
TER EFEITO  MODIFICATIVO,  EM  CASOS
EXCEPCIONAIS,  QUANDO,  POR  EXEMPLO,
HOUVER ERRO  MATERIAL  NO  EXAME  DOS
AUTOS. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE TAL ERRO,
NA  ORIGEM.  PRECEDENTES.  RECURSO
ESPECIAL  CONHECIDO  E  PROVIDO”  (  RSTJ
47/275 )

Superado  assim,  a  fase  de  acolhimento
destes  Embargos,  segue-se  o  exame  das  matérias  enfocadas  na
fundamentação de suas razões meritórias em cada um de seus aspectos.

a)No que se refere a visualização recursal
de  nulidade  pela  ausência  da  decisão  que  recebeu  a  petição  inicial  de
representação por ato de improbidade administrativa o ato aconteceu e não



foi objeto do acórdão embargado.

Entretanto,  o equívoco da MM. Juíza de
base  não  gerou  prejuízo  ao  Embargante/Representado,  visto  que,  ato
contínuo,  na fase ordinária  processual  este  foi  citado pessoalmente para
apresentar  peça  contestatória,  etapa  alargada,  ampla  e  geral  para  sua
defesa, superior e maior aquela preliminar da fase especial.

A sua defesa foi ofertada nas fls. 183/186,
e nessa oportunidade foi silente; não há como prosperar o que se chama de
nulidade  esperada,  e  mais  ainda,  quando  esta  não  traz  restrições  ou
limitações defensivas ao promovido.

É importante mencionar que as nulidades
ou  irregularidades  no  processamento  dos  feitos  que  forem  sanáveis,
deverão ser  regularizadas do modo menos oneroso para as partes  e  os
serviços judiciários, assim como “o ônus de provar que o vício formal do
processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração
de nulidade, mas seu adversário”.  (STJ – 3ª T.  – REsp. 806.266 – DJU
31.10.2007 – Rel. Min. Gomes de Barros)

Nesse sentir:

[...] A falta da notificação prevista no art. 17, § 7º, da
Lei  8.429⁄1992  não  invalida  os  atos  processuais
ulteriores em ação de improbidade administrativa,
salvo quando comprovado prejuízo.  (STJ – AgRg no
REsp. 1134408⁄RJ – 2ª Turma – Relª. Minª. Eliana
Calmon – DJe 18⁄04⁄.013) 

[...]  Da  interpretação  sistemática  da  Lei  8.429⁄92,
especialmente do art. 17, § 10, que prevê a interposição
de agravo de instrumento contra decisão que recebe a
petição  inicial,  infere-se  que  eventual  nulidade  pela
ausência da notificação prévia do réu (art. 17, § 7º) será
relativa,  precluindo  caso  não  arguida  na  primeira
oportunidade.  (STJ – EDcl no REsp. 1.194.009⁄SP –
1ª Turma – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJe
30⁄05⁄2012) 

[...]  “A ausência da notificação prévia tratada no art.
17, § 7º, da Lei 8.429/1992 somente acarreta nulidade
processual se houver comprovação de efetivo prejuízo,
de  acordo  com a  parêmia  pas  de  nullité  sans  grief.
Precedentes”. (STJ – REsp. 1.233.629/SP – 2ª Turma
– Rel. Min. Herman Benjamin – j. em 14.06.2011 –
DJe 14.09.2011)

Ante  o  exposto,  REJEITO  ESTA
PRELIMINAR FICANDO PREJUDICADO O EXAME DA LETRA “B”.

Quanto à preliminar inferida na letra “c” de



que o julgamento fora realizado,  quando havia requerimento  postulando o
adiamento da sessão, e que esta fora realizada sem a apreciação do pedido,
impende-se  a  invocação  dos  seguintes  julgados  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, dentre outros:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  DO
ADVOGADO AO ADIAMENTO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO.

- A Corte consolidou o entendimento de que o art. 565
do  CPC  não  é  direito  potestativo  do  advogado  ao
adiamento da sessão de julgamento. Há mera faculdade
que  será  ou  não  concedida  mediante  a  prudente
avaliação do juiz.Precedentes. ( STJ – Recurso Especial
nº 956.486-ES (2007/0068442-4) 3ª Turma – rel. Min.
Nancy Andrighi – Dje 06/05/2009).

“[...]  A exegese do art.  565 do CPC,  de acordo com
doutrina  e  jurisprudência,  é  no  sentido  de  se  dar
preferência  no  julgamento  do  processo,  não  se
tratando  de  direito  ao  adiamento,  mas  sim
faculdade  que  será  ou  não  concedida  mediante  a
prudente avaliação do Magistrado. [...] Ausência de
demonstração de qualquer tipo de prejuízo processual
sofrido pela ora recorrente” (STJ – Resp 775.255/RJ,
Quarta  Turma,  rel.  Min.  Massami  Uyeda,  DJ
12.03.2007).

Ante  o  exposto,  REJEITO  A
PRELIMINAR.

Enfrentando o  mérito dos fundamentos
destes Embargos, relativamente a premissas equivocadas no julgamento do
acórdão embargado, tem-se a necessidade de retratar os fatos ocorridos na
ordem de seus acontecimentos temporais  para a  melhor  compreensão e
conclusão para uma decisão amparada nas provas coligidas nestes autos.

A conjuntura fática ensejadora da ação de
improbidade administrativa envolveu uma ação  de  reclamação trabalhista
proposta,  inicialmente,  por  Joel  Carlos  de  Almeida  (fls.  13)  contra  a
Prefeitura de Marí, isso em data de 19/06/2007, devidamente instruída com
Portaria contratando-o para a função de Chefe Divisão de Serviços Gerais,
datada  de  01/07/2002  e  exoneração  em  01/05/2005;  e  Portaria  de
01/05/2005,  nomeando-o  para  o  cargo  comissionado  de  Assistente  de
Gabinete e exoneração em 01/05/2006 (fls. 18/21).

Na  sentença  trabalhista  ficou  constando
que “o reclamante não só dirigia o automóvel do prefeito e não da prefeitura,
como fazia até serviços de natureza doméstica” e confirmou “o reclamante
trabalhou dirigindo carros do prefeito e não carros da prefeitura”, levando o
MM. Juiz Trabalhista a rejeitar os pedidos formulados na reclamação.



Logo em seguida, o Senhor Joel Carlos de
Almeida ingressa com nova reclamação trabalhista, agora contra a pessoa
do Embargante/Representado (fls. 47/56).

Nessa demanda é celebrado um  acordo
na  Justiça  do  Trabalho e  encartado  nos  autos  (fls.  35  e  188),  cujo
documento  não  foi  objeto  de  impugnação  pelo  Autor e  nem  foi
analisado o seu valor jurídico pela sentença e o acórdão, donde merece
relevância proclamar do seu conteúdo:

“O  ACORDO  É  FEITO  SEM
RECONHECIMENTO  DO  VÍNCULO  HAJA
VISTA  QUE  O  RECLAMANTE  RECONHECE
NESTA  OPORTUNIDADE  QUE  TRABALHOU
EFETIVAMENTE  PARA  O  RECLAMADO
SOMENTE NO ANO DE 2001 E A PARTIR DE
2002 ASSUMIU O CARGO COMISSIONADO NA
PREFEITURA DE MARÍ”

Esta decisão judicial operou coisa julgada.
É, portanto, a real verdade jurídica deste processo para o exame da conduta
imputada ao Embargante/Representado.

O v. acórdão foi omisso quanto aos efeitos
jurídicos desta sentença trabalhista, pois esta reconhece e declara que Joel
Carlos de Almeida trabalhou para a pessoa do Embargante/Representado
antes de assumir o cargo/função na Prefeitura.

É tanto que, quando ouvido em Juízo (fls.
237), Joel Carlos de Almeida afirmou que “todos os mandados que cumpria
era proveniente da prefeitura” e que “os servidores da Prefeitura “mandavam
o depoente entregar  documentos em vários  lugares,  inclusive já  veio  no
fórum várias  vezes;  que  cumpria  as  referidas  ordens  tanto  no  carro  do
prefeito como da prefeitura”.

Com  efeito,  a  prova  jurisdicionada
produzida na Justiça do Trabalho que exclui  a vinculação do período do
exercício das funções públicas com a relação trabalhista entre Joel Carlos
de  Almeida  e  o  Embargante/Representado,  afasta  qualquer  indícios  de
conduta típica de cometimento de improbidade administrativa.

Saliente-se,  por  oportuno,  que  essas
provas de valor relevante foram desprezadas no cotejo da sentença e do
acórdão  embargado,  além  de  se  confrontarem diretamente  com  os
argumentos expostos nessas manifestações judiciosas. 

Como se vê, não há sequer evidência de
conduta que se enquadre no rol  de caracterizações de ato de improbidade
administrativa  do  Embargante/Representado,  e  por  conseguinte,  eiva  de



malsão, dolo ou má-fé.

Essa  conclusão  resulta  no  exame  e
travejamento das provas jurisdicionalizadas   do acordo judicial trabalhista
que  reconhece  o  vínculo  trabalhista  doméstico  entre  o
Embargante/Representado e o Joel Carlos de Almeida, até o ano de 2001, e
este em Juízo afirmou que todos os serviços que realizava em favor  da
Prefeitura, pois exercia mandados e dirigia o veículo para realização dessas
tarefas administrativas.

Ante  o  exposto, ACOLHO OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INFRINGENTES para,  sanando a  omissão  apontada,  dar  provimento  ao
recurso  de  apelação  para  julgar  improcedente  o  pedido  na  ação  de
improbidade administrativa.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  O  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram do
julgametno, o Excelentíssimo Senhor Doutro Aluízio Bezerra Filho, relator,
(juiz convocado com jurisdição limitada,  em substituição ao Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos),  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, o Excelentíssimo
Senhor Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, João Pessoa, 04 de
setembro de 2014. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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