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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 2237010-07.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO DIMAS MASCARETTI (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA,
ARANTES THEODORO, TRISTÃO RIBEIRO, BORELLI THOMAZ, JOÃO
NEGRINI FILHO, SÉRGIO RUI, SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, ALVARO
PASSOS, AMORIM CANTUÁRIA, BERETTA DA SILVEIRA, SILVEIRA
PAULILO, EUVALDO CHAIB, ADEMIR BENEDITO, XAVIER DE AQUINO,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

CARLOS BUENO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 2237010-07.2016.8.26.0000/50001

Embargante: Prefeito Municipal de Guaratinguetá 
Embargado: Procurador Geral de Justiça 
Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá
Comarca: São Paulo
Voto nº 47.008OE

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
obscuridade ou omissão – Esclarecimento de dúvida
subjetiva – Pretensão não prevista no âmbito dos embargos,
próprios para as hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do NCPC
– Inadmissibilidade – Embargos acolhidos em parte, apenas
para ressalvar a não repetição das verbas recebidas de boa-
fé até 30 dias após a data da publicação deste julgamento,
tempo necessário para que a Administração Pública possa
adequar o software que gere a folha de pagamento do
funcionalismo público de Guaratinguetá”

O Procurador Geral de Justiça formulou ação direta de
inconstitucionalidade, objetivando a nulidade da Lei nº 4.584, de 15 de
julho de 2015, do Município de Guaratinguetá, que dispôs sobre a
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do
ato impugnado e determinar sua retirada do ordenamento jurídico,
com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
para impedir o pagamento do benefício, a partir da publicação do
acórdão, e também para preservar os valores incorporados de forma
progressiva e proporcional ao tempo de percepção, nos termos do art.
89 da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá, fls. 431/441.

O Prefeito de Guaratinguetá propôs os presentes embargos,
objetivando sanar eventual omissão e obscuridade do aresto. Requereu
também a suspensão da eficácia do v. acórdão, até o julgamento do
recurso.

Na ótica do embargante, de maneira oposta a casos
anteriores envolvendo o Poder Executivo de Guaratinguetá, o julgado
seria omisso porque não apreciou as informações apresentadas pela
Prefeitura de Guaratinguetá, regularmente representada por
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procuradora municipal, o que configura cerceamento de defesa, pois o
art. 90, II, da CE/89, confere legitimidade ao Prefeito Municipal apenas
para ajuizar ação direta e recorrer, sendo possível a apresentação de
informações pela Pessoa Jurídica. Mais a mais, o art. 6º da Lei nº
9.868/99 permite a órgão público prestar informações. Em última
hipótese, a Municipalidade integraria os autos como amicus curiae. De
outra banda, se a manifestação do Chefe do Executivo deve ser
pessoal, a intimação quanto à inclusão do processo em pauta para
julgamento também será pessoal, sendo nula a publicação pela
imprensa e, em consequência, o julgamento da ação direta. Também
houve omissão em relação aos documentos que acompanham o
Protocolado nº 119.366/2016, do Ministério Público. Dessa forma,
inclusive para fins de prequestionamento, o julgamento não analisou a
questão à luz dos arts. 7º, VI, 37, XV, da CF/88 e 468, da CLT e em
relação ao fato de que há um plano de cargos e salários sendo
elaborado pelo Executivo prevendo a extinção das vantagens.

Por outro lado, a obscuridade decorreria da falta de clareza
no que se refere à modulação de efeitos quanto à preservação das
verbas incorporadas. Haveria dúvidas se o acórdão determinou a
incorporação, nos termos do art. 89 da LOM.

Ao final, em caso de desacolhimento deste recurso, requer
modulação, para que os efeitos deste julgamento tenham início após
trinta dias da data da publicação do acórdão, para que a
Administração Pública promova as alterações necessárias no software
que gere a folha de pagamento.

Presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1º, do
NCPC, o relator suspendeu a eficácia do v. acórdão embargado, até o
julgamento deste recurso, fls. 16/17 e 43. A Procuradoria Geral de
Justiça manifestou pela rejeição dos embargos, fls. 29/34.

É o relatório.
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Sem razão, todavia, os ilustres subscritores do recurso em
exame, já que na verdade se pretende reexame de questões já
analisadas, não prevista a pretensão no âmbito dos embargos, próprios
para as hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil,
não havendo vício a ser sanado, pelo menos por meio deste recurso.
Essa observação foi necessária em razão da contradição apontada nos
Embargos de Declaração nº 2237010-07.2016.8.26.0000/50000,
interpostos pelo Procurador Geral de Justiça.

No que diz com o principal, ou mérito, fica referendado o
acórdão embargado por seus próprios fundamentos. É insuficiente o
fundamento de que os embargos buscam prequestionar a matéria para
atender ao pressuposto recursal imposto por súmulas do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Também não é
necessário mencionar expressamente os dispositivos em que se baseou
o julgamento embargado, pois “Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico.” (ED nº 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2ª Câmara Civil, citados nos ED nº 199.368-1, julgado pela 1ª
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza)”.

Decidiu-se na oportunidade que o Município, pessoa
jurídica de direito público interno, não possui legitimidade para
apresentar informações. Assim se procedeu porque segundo o art. 90,
II, da CE/89, o Prefeito Municipal é a parte legítima para propor ação
direta de inconstitucionalidade de lei e detém também capacidade
postulatória para ajuizá-la, apresentar informações e recorrer, por isso
não se conheceu da manifestação de fls. 383/401.

Nem mesmo o ingresso do ente público com terceiro
interessado seria possível, ante a natureza objetiva do processo de
controle abstrato de constitucionalidade. O amicus curiae não
pretende que a ação seja julgada a favor de ou contra uma das partes
em sentido formal, pois “(...) 1. O amicus curiae é um colaborador da
Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da
demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu
julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica,
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não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado
a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da
decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no
processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando,
consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2.
A participação do amicus curiae em ações diretas de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos
da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza
predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do
Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae
não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer
espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância
por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que
nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração
não conhecidos.” (ED em ADI nº 3.460-DF, rel. min. Teori Zavascki, j.
12-2-2015).

Por causa de sua natureza objetiva, também não se aplica
ao Prefeito Municipal as prerrogativas processuais previstas no art.
183 do CPC: “Agravo Regimental. Ação direta de
inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Intempestividade.
Prazo em dobro para recorrer, art. 188, CPC. Inaplicabilidade, pois não
é parte a Fazenda Pública. Jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.” (Agravo
Regimental nº 2132533-98.2014.8.26.0000/50001, rel. Des. Antonio
Carlos Villen, j. em 8-4-2015).

Nesse sentido, não há que se falar em intimação pessoal do
Prefeito. Suficiente a publicação da pauta, nos termos como preconiza
o art. 935 do CPC.

No entanto, apesar de não tomar conhecimento das
informações prestadas pela Prefeitura, todos os demais documentos
foram considerados para a formação da convicção do julgador. As
razões de convencimento adotadas pelo órgão julgador foram
explicitadas e estão fundamentadas em sentido oposto aos interesses
do embargante, mas fundamentadas o que não abona eleger
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embargos de declaração como meio adequado para rediscutir o mérito
da causa, sob pena de utilização anormal desse recurso, em
contrariedade às disposições processuais.

Todas as questões suscitadas foram objeto de
pronunciamento jurisdicional contido na decisão ora embargada, que
não merece reparo. Conforme adverte Mário Guimarães: “não precisa
o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro
que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não.” (“O Juiz e a Função Jurisdicional”, 1ª ed.,
Forense, 1958, § 208, pág. 350).

Além disso, apenas para obtemperar, é entendimento
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que inexiste
direito adquirido a regime jurídico remuneratório: “Agravo regimental
em recurso extraordinário. 2. Servidores inativos. 3. Inexistência de
direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a
irredutibilidade salarial. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STF, RE nº 658.939-SE-AgR, Segunda
Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/11). Portanto,
desnecessária a análise dos arts. 7º, VI, e 37, XV, da CF/88 e 468 da
CLT.

Também eventual reforma administrativa em andamento
no Município de Guaratinguetá não tem o condão de sequer
suspender o trâmite desta ação direta, quiçá de ser óbice para seu
processamento. Os dispositivos impugnados estão em vigor e
possuem plena eficácia jurídica.

Por outro lado, com relação à obscuridade, na realidade o
embargante postula que se esclareça dúvida sobre como o acórdão
deve ser cumprido, pretensão essa também não prevista no art. 1.022,
do NCPC. O julgado foi expresso ao modular seus efeitos, para
preservar os valores incorporados, na forma do art. 89 da LOM - parte
do julgamento, aliás, embargada pelo Procurador-Geral de Justiça (ED
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2237010-07.2016.8.26.0000/50000).

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade
aclarar a decisão obscura, eliminar a contradição e suprir a omissão,
além de corrigir erros materiais. Por outro lado, os embargos não
possuem como regra efeito infringente, não servem para esclarecer
dúvida subjetiva nem para alterar a conclusão do julgado e nem para
desconstituir os fundamentos da decisão, sob pena de desvirtuamento
de sua natureza jurídica. Se o objetivo for o de reformar o julgamento e
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, a
parte deverá interpor outro recurso.

Nesse sentido:

“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na
análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente
porque o julgador não está adstrito a decidir com base em teses
jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito.” (STJ, Terceira Turma, REsp. n.º
1.042.208-RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, j em 26-08-2008).

Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração, apenas para ressalvar a não repetição das verbas recebidas
de boa-fé até 30 dias após a data da publicação deste julgamento,
tempo necessário para que a Administração Pública possa adequar o
software que gere a folha de pagamento do funcionalismo público de
Guaratinguetá.

Carlos Bueno
relator


