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CONCLUSÃO
Aos 28 dias do mês de maio de 2018, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Edenir Sebastião 
Albuquerque da Rosa. Eu, _________ Francisco Alves de Mesquita Júnior - Escrivã(o) Judicial, escrevi 
conclusos.

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública
Processo: 0013343-23.2013.8.22.0001
Classe: Ação Civil Pública
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: José de Almeida Júnior; Claúdio Roberto Rebelo de Souza

Trata-se de dois Embargos de Declaração, o primeiro é oposto por 
José Almeida Júnior fls. 375/380, alegando contradição na sentença. O segundo é 
oposto por Cláudio Roberto Rebelo de Souza fls. 381/402, alegando omissão e 
contradição na sentença.

As pretensões são sustentadas pelo que preconiza o art. 1.022, I e II, 
do Código de Processo Civil. É tempestivo, na forma do art. 1.023 do mesmo 
diploma.

No primeiro, o Embargante afirma que a contradição pela falta de 
distinção entre pessoas estranhas ao quadro de servidores. Possibilidade de 
pessoas estranhas ao quadro de servidores serem beneficiadas de passagens 
aérea.

No segundo, a parte Embargante alega que a omissão e contradição e 
obscuridade consiste no fato da decisão não acolher a prescrição suscitada, 
fundamento no art. 37, §, 5º, da Constituição Federal. Da omissão do exame das 
passagens efetivamente autorizadas. Aponta conflito com as conclusões do analista 
contábil.

Assim, requerem sejam recebidos os presentes embargos de 
declaração, objetivando sanar a omissão e contradição na sentença.

Oportunizados os embargados em contrarrazões. O Ministério Público 
apresentou contrarrazões fls. 408/13. O Estado de Rondônia ratifica as 
contrarrazões fls. 414.

É o relatório. Decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis quando 
houver na decisão obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto 
sobre o qual devia pronunciar-se o julgador.

1. Embargos opostos por José de Almeida Júnior.

A embargante alegação contradição no dispositivo da sentença. Alega 
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que o reconhecimento contido na fundamentação de que “despesas com passagens 
a título de Tratamento Foda do Domicílio – TFD” não devem ser ressarcidas.

Alega que o dispositivo da sentença que traz condenação de 
ressarcimento de passagens para qualquer pessoa estranha ao quadro de 
servidores. Conflito. Falta de distinção entre pessoas estranhas ao quadro de 
servidores. Possibilidade de pessoas estranhas ao quadro de servidores, serem 
beneficiários de passagens aéreas pela via do TFD.

As razões apresentada pelo Embargante não merece prosperá, pois a 
sentença proferida por este Juízo restou perfeitamente fundamentada. A decisão 
indica que houve desvio de finalidade e desonestidade nas autorizações de 
passagens sem o necessário cuidado que a formalidade exigia.

O dispositivo da sentença deixou evidente que os requeridos foram 
condenados ao ressarcimento de despesas em que não restou comprovado o 
interesse público. E rejeitado o pedido de ressarcimentos relacionados aos agentes 
públicos do Estado de Rondônia.

Seguem abaixo transcritos os trechos da decisão:

Das passagens concedidas com as justificativas que estariam os 
beneficiários a serviço do Estado

“...as passagens fornecidas as pessoas estranhas ao quadro do 
Estado, sem qualquer justificativa plausível, não é possível entender pela legalidade 
no seu fornecimento. Fls. 368”

Dispositivo.

“a) para condenar os requeridos José Almeida Júnior e Cláudio 
Roberto Rebelo de Souza, no ressarcimento dos valores despendidos a título de 
pagamento de passagem aérea, observado o período de atuação de cada um, 
considerando ausência de comprovação de emissão de bilhetes em razão de 
interesse público, ou seja, pessoas estranhas ao quadro de servidores do Estado, 
por inexistência de justificativa ou qualquer outro elemento de prova que possa 
demonstrar a licitude do ato administrativo invocado.”

Assim, em relação ao dispositivo da sentença não exite contradição. A 
condenação de ressarcimento de passagens para pessoa estranha ao quadro de 
servidores foram devidamente fundamentos nos dispositivos acima.

Por isso, não acolho o presente embargos de declaração em relação a 
contradição apontada.

2. Embargos opostos por Cláudio Roberto Rebelo de Souza.
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O Embargante aponta a existência de omissão e contradição. Requer 
que o presente embargo seja recebido com efeito suspensivo. Alega no despacho 
saneador a decisão não acolheu a prescrição suscitada pelo Embargante, 
fundamentada no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Alega que a prescrição 
suscitada foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da repercussão 
geral no Recurso Extraordinário nº 852.475-SP.

Com efeito, a decisão decorre de força vinculante. Por intermédio da 
decisão o então relator, Ministro Teori Zavaski, determinou a suspensão de todas as 
demandas pendentes em território nacional.

Alega ainda omissão no exame das passagens efetivamente 
autorizadas. A decisão judicial deve alicerça-se na prova contante dos autos. 
Todavia, a despeito de crucial necessidade de perscrutar as provas, essa questão 
foi olvidada na decisão. Tivesse examinado e cotejado detidamente as alegações de 
defesa, notadamente quantos as passagens autorizadas/homologadas em favor de 
servidores públicos, decerto chegaria a conclusão de não haver sido violado o 
interesse público.

Aponta ainda contradição na decisão. Alega conflito da decisão com as 
conclusões do analista contábil. A decisão afastou o primeiro critério adotado pelo 
analista contábil, não considerou irregularidades as autorizações de passagens de 
servidores que estavam desacompanhadas de decretos autorizadores. 
Considerando que a decisão afastou a irregularidade das passagens em favor de 
servidores públicos, isentar as cominações do embargante é medida que se impõe, 
razão por que não mais subsiste justa causa ao sancionamento.

Ressalto que a decisão não apresenta contradição, pois a sentença 
apresenta-se completa, expondo todos os fundamentos que motivaram o 
julgamento. Compreendo que o Embargante, nesse ponto, pretende rediscutir a 
decisão, o que não é possível por intermédio do Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, vejamos:

“STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA AgRg no RMS 41442 MA 2013/0051552-4.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS 
VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 
instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito”.
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Assim, não há que se falar em contradição, pois a sentença apresenta-
se completa, expondo todos os fundamentos que motivaram o julgamento.

Em relação a omissão no exame das passagens efetivamente 
autorizadas. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 
que o Juízo não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, 
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder a todos os 
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 
Vejamos julgados nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.406.451 – SP. PROCESSO DECISÃO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 
CIVIL. 8. O STJ firmou entendimento de que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre 
todas as alegações das partes, sem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um 
a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a 
decisão, o que de fato ocorreu. (STJ REsp: 1406451 SP 2013/0322649-9. Relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho. 26/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO 
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a 
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência 
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar 
as questões capazes de infirma a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ. 1ª Seção. Edcl no 
MS 21.315 – DF. Relatora Ministra Diva Malerbi. Julgado em 08/06/2016).

Assim, não há que se falar em omissão. A sentença apresenta-se 
completa, expondo todos os fundamentos que motivaram o julgamento.

Quanto a omissão da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 
852.475-SP. É incontroverso que na decisão, o Relator Ministro Teori Zavascki, 
reconheceu a existência de repercussão geral do alcance da regra estabelecida no 
§ 5º do art. 37 da Constituição Federal, especificamente às ações de ressarcimento 
ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa. 
Além disso, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas 
pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional.

Assim, como a pretensão nesses autos é o ressarcimento ao erário por 
danos decorrentes de atos de improbidade administrativa, deve-se suspender a 
tramitação desta ação até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475-SP.

Diante destes argumentos, não acolho o primeiro embargos de 
declaração. E acolho o segundo embargos de declaração para a omissão da 
repercussão geral, suspendendo o feito até julgamento do Recurso.
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Intimem-se.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 28 de maio de 2018.

Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de maio de 2018. Eu, _________ Francisco Alves de Mesquita Júnior - Escrivã(o) 
Judicial, recebi estes autos.


