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 A  C  Ó  R  D  Ã  O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0002174-82.2012.815.2001 
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Advogado : Clodoaldo Pereira Vicente de Souza

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU
ERRO  MATERIAL  NO  DECISUM.  MERA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1022  do  Código  de
Processo  Civil,  os  Embargos  Declaratórios  só  são
cabíveis  quando  houver  na  decisão  vergastada
obscuridade, contradição, omissão ou para correção de
erro material.
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Ainda  que  para  fim de  prequestionamento,  devem
estar  presentes  um  dos  três  requisitos  ensejadores
dos embargos de declaração.

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

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado  da  Paraíba, contra os termos do acórdão, fls. 62/66, que negou
provimento  à  Remessa  Necessária,  por  entender  que  “Preenchidos  os
requisitos necessários à promoção do militar à patente de 2° Sargento, a procedência
da ação é medida impositiva.”

Em suas razões recursais, fls.  111/117,  o recorrente
afirma que  “Como se infere da premissa utilizada por esta eminente relatoria, a
legislação não faria distinção entre CHG ou CFS para fins de progressão no ciclo de
Sargentos,  bastando  tanto  um  quanto  outro,  desde  que  presentes  os  demais
requisitos (temporais, comportamento, etc...).”

Aduz  que  “o  voto  não  se  pronunciou  acerca  da  previsão
direta e indubitável do referido art. 4° do Decreto n° 23.287/2002, diploma este que
promoveu o promovente por tempo de serviço, notadamente quando esta matéria foi
objeto expresso da defesa do Estado.”
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Defende  a  impossibilidade  de  ascensão  ao  círculo  de
subtenentes e sargentos sem concurso interno e posterior curso de formação
de sargentos (CFS).

Sustenta  que  o  “CFS  é  o  único  curso  previsto  no
Regulamento  que  habilita  o  candidato  a  ascender  ao  (e  no)  quadro  de  praças
combatentes  (Círculo  Subtenentes  e  Sargentos),  atendidas,  ainda,  outras
determinações.”

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de sanar as questões omissas, atribuindo-lhes efeitos infringentes e, caso
não seja o entendimento, requer o prequestionamento de toda a matéria de
direito. 

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 81.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

É importante frisar que “O julgador não está obrigado a
responder  a  todas as  questões  suscitadas pelas  partes,  quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão  adotada  na  decisão  recorrida.  Essa  é  a  interpretação  que  se
extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de  infirmar a
conclusão  adotada. STJ.  1ª  Seção.  EDcl  no  MS 21.315-DF,  Rel.  Min.  Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).
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Analisando o acórdão fustigado, verifica-se que este não
possui nenhum defeito a ser sanado, foi muito bem fundamentado, está de
fácil intelecção.

Carlos  Alberto  da  Silva  Ferreira é  Servidor  Público
Militar deste Estado desde 19/11/1990 e hoje ocupa a graduação militar de 3º
Sargento. Alega ter cumprido todos os requisitos para ingressar na patente
superior, 2º Sargento, pugnando pela procedência da ação.

O  magistrado  de  primeiro  grau  julgou  procedente  a
demanda por entender que o promovente preencheu todos os  requisitos
para ser promovido a 2° Sargento QSGBM, inclusive afastou a necessidade
da realização de Curso de Formação como critério de promoção (fl. 42v).

Não  havendo  recurso  voluntário,  os  autos  subiram  a
este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Esta  relatoria  negou provimento  à  remessa  necessária
por entender que o autor preencheu os requisitos necessários à promoção de
2° Sargento. Vejamos:

O Decreto nº 8.463/80, que regula a promoção dos praças prevê em

seu  art.  11  o  preenchimento  de  requisitos  para  o  acesso  à

graduação superior, vejamos: 

Art.  11  São  condições  imprescindíveis  para  a  promoção  à

graduação superior por antiguidade: 

1)  ter  concluído,  com aproveitamento,  até a data prevista para

encerramento  das  alterações,  o  curso  que  o  habilite  ao

desempenho  dos  cargos  e  funções  próprios  da  graduação

superior.
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2) ter completado, até a data da promoção, os seguintes requisitos:

a) interstício mínimo 

1º  Sargento  dezesseis  anos  de  serviço,  dois  dos  quais  na

graduação. 

2º Sargento dois anos na graduação. 

3º Sargento seis anos na graduação. 

b) Serviço arregimentado

1º Sargento um ano. 

2º Sargento dois anos. 

3º Sargento quatro anos.

3) Estar classificado no comportamento “BOM”

4)  Ter  sido  julgado  apto  em  inspeção  de  saúde  para  fins  de

promoção.

5) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva

qualificação.

Nesse contexto, da documentação acostada aos autos, verifica-se

que o militar preenche todos os requisitos.

O  documento  de  fls.  15  demonstra  claramente  a  aprovação  e

conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos, exigência n° 1 do

art.11.

Quando da propositura da ação o autor contava com mais de 06

(seis) anos na graduação de 3° Sargento, fl. 16.
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Tem  comportamento  excepcional  de  acordo  com  os  dados

funcionais, fl. 14.

Apto quando da realização da inspeção da saúde, bem como está

incluído no quadro de acesso à sua qualificação: QPC QSGPM.

Dessa  forma,  como  o  militar  preencheu  todos  os  requisitos

necessários  à  promoção  de  2°  Sargento,  o  desprovimento  da

remessa necessária é medida que se impõe.

Conforme pode ser  observado,  o acórdão atendeu aos
pressupostos processuais, analisando o direito da parte autora à promoção
de 2° Sargento, fundamentado na legislação pertinente.

Em que pese o embargado tenha concluído o Curso de
Habilitação de Sargentos (fl.  15), o próprio decreto 88.777/1983 não prevê
essa exigência à promoção de 2° Sargento, vejamos:

Art . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de
praças, será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a
legislação peculiar de cada Unidade da Federação, exigidos dentre
outros, os seguintes requisitos básicos:

1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM:

- Tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência
no posto ou graduação, condições de merecimento e antiguidade,
conforme dispuser a legislação peculiar;

2) para promoção a Cabo: Curso de Formação de Cabo PM;

3)  para  promoção  a  3º  Sargento  PM:  Curso  de  Formação  de
Sargento PM;

4) para promoção a 1º Sargento PM: Curso de Aperfeiçoamento de
Sargento PM;
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5)  para  promoção  ao  posto  de  Major  PM:  Curso  de
Aperfeiçoamento de Oficiais PM;

6)  para  promoção  ao posto  de  Coronel  PM:  Curso Superior  de
Polícia, desde que haja o Curso na Corporação.

É  bem  verdade  que  se  tem  aceito,  na  jurisprudência
pátria, a utilização de embargos para prequestionar pontos que possam ser
alvo de recurso perante os Tribunais Superiores. Porém, é pacífico que tal
pretensão presquestionativa deve vir acompanhada de um dos pressupostos
supracitados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) , haja
vista que ela, pura e simplesmente, não se presta para respaldar embargos
de declaração.

Esse  é  o  posicionamento  adotado  em  reiterados
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE REEXAME

DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS

EMBARGOS.  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam

recurso  de  integração,  não  se  prestando  para  reexame  da

matéria.  O  STJ  “tem  entendimento  pacífico  de  que  os

embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de

prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a  decisão

embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu

manejo  (omissão,  obscuridade  ou  contradição).”

“constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz

respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão

impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é

de rigor a rejeição dos aclaratórios. ”1.  (TJPB; EDcl 0001443-

23.2013.815.0491; Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.

Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 13)  
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Nesse sentido, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  VÍCIO

INEXISTENTE.  REDISCUSSÃO  DA  CONTROVÉRSIA.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART.

535.  ALEGAÇÕES  GENÉRICAS.  SÚMULA  Nº  284/STF.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO

AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MP 2.225-45/2001. QUINTOS.

INCORPORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  MATÉRIA  APRECIADA

SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. (…)  2. Os embargos de

declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a

promover  a  integração  do  decisum  omisso,  obscuro  ou

contraditório.  Não  se  prestam  a  rediscutir  o  mérito.  3.  A

controvérsia  foi  integralmente  solucionada,  com  motivação

suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a

matéria,  não  se  configurando  omissão,  contradição  ou

obscuridade no aresto embargado. 4. Os embargos de declaração,

ante  a  ausência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  no

acórdão embargado,  não constituem instrumento adequado ao

prequestionamento  com  vistas  à  interposição  de  recurso

extraordinário. 5. Embargos de declaração rejeitados.  (STJ; EDcl-

AgRg-AREsp 463.824; Proc. 2014/0010403-4; CE; Segunda Turma;

Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/09/2014) 

Assim,  como  está  claro  que  o  objetivo  do  recurso  é
prequestionar,  sem  fazer  menção  a  eventual  ocorrência  de  omissão,
obscuridade,  contradição  ou  erro  material,  resta  patente  a  rejeição  dos
presentes embargos.

Face  ao  exposto,  ausentes  os  requisitos  legais  do  art.
1.022 do CPC/2015, REJEITO os aclaratórios. 

                                  É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das  Graças Morais  Guedes  (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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