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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  INADMISSIBILIDADE
RECURSAL. OPOSIÇÃO  DE  ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS  NÃO CARACTERIZADOS.  VERIFICAÇÃO
DE DECLINAÇÃO DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
À  COMPREENSÃO  DO  POSICIONAMENTO
ADOTADO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 

-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA o  Conselho  da  Magistratura  do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
opostos por  Deusdete Meneses Fialho, fls. 279/281, contra acórdão de fls. 272/277,
proferido pelo Conselho da Magistratura, em julgamento unânime, segundo o qual,
apreciando o recurso forcejado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº
0001215-61.2016.815.0000, consignou os seguintes termos em seu excerto dispositivo:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Em suas razões, o recorrente postula a integração do
acórdão combatido, a fim de suprir omissão e contradição existentes, pois, em sua
ótica,  por haver decisão do Corregedor-Geral caberia recurso para o Conselho da
Magistratura,  nos  moldes  do  art.  94,  XIV,  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  transferindo-se  a  análise  da  pena  a  ser  adotada  a
momento posterior. Defende ser paradoxal e contraditório o pronunciamento judicial
fustigado  e,  por  isso,  passível  de  embargos  de  declaração,  para  sanar  tal  eiva,
porquanto “sequer afirmou que não seria o caso do Corregedor decidir, nem existe
ressalva,  no  RITPB  ou  na  Resolução  n.  24/2012,  quanto  às  decisões  que  seriam
recorríveis  ou  não”.  Por  fim,  embasado  no  art.  8º,  VI,  do  Regimento  Interno  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  diz  que  compete  ao  Conselho  da
Magistratura  propor  pena  de  demissão,  de  modo  a  inviabilizar  a  remessa
diretamente  à  Presidência,  conforme  parecer  e  homologação.  Assim,  deixou  o
julgado de atentar para os dispositivos regimentais mencionados.

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Considerando  os  termos  do art.  5º,  LV,  da
Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”, razão pela qual passo ao exame dos presentes aclaratórios.

Nessa esteira, a previsão de embargos declaratórios
na Administração Pública soaria como uma forma de dar efetividade aos Princípios
do Contraditório e Ampla Defesa, tomando-se por empréstimo um recurso previsto
nos Códigos de Processo, ou seja, de Direito Adjetivo, processual. 

A despeito da temática, José Frederico Marques:

"O devido processo legal, corolário e decorrência, na
evolução  histórica  do  direito  anglo-saxônico,  do
princípio  da  "lei  da  terra"  ("law  of  the  land"),  é
expressão que se condensa uma lei  genérica,  como
dizia Webster "lei que ouve antes de condenar, que
mantém a vida, a liberdade e a  propriedade "sob a
proteção  das  coordenadas  que  governam  a
sociedade" ("apud" A.R. Sampaio Dória,  "Princípios
Constitucionais  Tributários",  e  a  Cláusula  "Due
processo of law", 1964, pág. 32, nota n. 30. Isto posto,
evidente se torna que a administração pública, ainda
que exercendo seus poderes de autotutela, não tem o
direito  de  impor  aos  administrados,  gravames  e
sanções  que  atinjam,  direta  ou  indiretamente,  seu
patrimônio,  sem  ouvi-los  adequadamente,
preservando-lhes  o  direito  de  defesa.Seguem-se,
neste  passo,  vias  análogas  às  do  procedimento
judicial,  através  de  atos  de  comunicação
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procedimental  destinados  a  estabelecer  a
bilateralidade no processo administrativo, para que,
assim,  fiquem  estendidos  os  princípios  básicos  do
"due process of  law" (Marques,  José Frederico.  "A
Garantia  do  "Due  Process  of  Law"  no  Direito
Tributário",  Revista  de  Direito  Público,  Ano  II,
Jul/Set de 1968, Vol. 5, p. 29).

Em suma, o inconformismo do embargante cinge-se
a sustentar que a competência do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, para apreciar o recurso de fls. 13/21, por ser órgão responsável
pela  proposição  de  pena  de  demissão,  sendo  paradoxal  que  não  se  conheça  de
recurso “por considerar que a aplicação de pena é ato da Presidência”, ao tempo em
que defende a possibilidade de impugnação a decisão do Corregedor, mediante a
interposição da medida cabível.

 Com  efeito,  a  contradição  e  a  obscuridade
relacionam-se  a  questões  que  foram  apreciadas  pelo  julgador,  ao  passo  que  a
omissão, a aspectos não explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo
omissão,  o  provimento  judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou
qualitativamente,  por  um  pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em
ocorrendo os demais vícios, a mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese  vertente,  sem  grandes  delongas,
percebe-se  que  a  parte  embargante  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira
infundada,  pois,  analisando o  decisum  combatido, verifica-se  a pertinente e detida
abordagem acerca da inadmissibilidade recursal.

Em que pese o arrazoado, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo embargante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora impugnada, faz subsistir incólume o entendimento nela exarado, motivo
pela qual reafirmo seu teor, fl. 275: 

Logo,  não  há  o  que  se  falar  em  recurso
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administrativo  contra  parecer,  incorrendo  em
equívoco a interposição do presente insurreição.
A  decisão  homologatória  prolatada  pelo
Corregedor-Geral  de  Justiça  não  se  presta  à
aplicação da pena disciplinar sugerida, porquanto a
aplicação  da  pena  disciplinar  de  demissão  a
funcionário  de  primeiro  grau  é  atribuição  do
Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba,  nos
termos do art. 31, XXIV, do Regimento Interno deste
e. Tribunal, com recurso para o Tribunal Pleno. 
Eis o preceptivo legal em referência:
Cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba
aplicar quaisquer penas disciplinares aos servidores
em exercício no segundo grau de jurisdição, e as de
demissão, cassação de aposentadoria, destituição de
cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  e
suspensão superior a sessenta dias, quando se tratar
de  servidor  em  exercício  no  primeiro  grau  de
jurisdição,  em  ambas  as  hipóteses  com  recurso
nominado para o Tribunal Pleno. 
Ante o exposto, considerando que não existe ainda
decisão recorrível, e que a competência para adotá-
la,  nos  termos  do  parecer  do  Juiz  Auxiliar,
homologado pelo Corregedor-Geral da Justiça, é do
Presidente deste  Tribunal  de Justiça,  não cabendo,
por  conseguinte,  a  este  Conselho  Superior  da
Magistratura,  a  análise  sequer  da  prejudicial,
porquanto órgão absolutamente incompetente para
conhecer do processo disciplinar em questão, resta
inadmissível o recurso, pelo que dele não conheço,
fundamentando-o  nos  moldes  do  art.  932,  III,  do
Código de Processo Civil.

Diante  dessas  considerações,  observa-se  que  o
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acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  os  vícios  declinados  pelo
recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  a  sessão,  o  Desembargador  Joás  de  Brito
Pereira Filho. Participaram do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho (Relator), Maria das Graças Morais Guedes, José Ricardo Porto
e João Benedito da Silva.  

Impedido  o  Desembrgador  José  Aurélio  da  Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça).

Ausente,  justificadamente,  o  representante  do
Ministério Público.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  20  de  abril  de  2018  -  data  do
julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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