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R E L A T Ó R I O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO (RELATOR): 
Trata-se de embargos de declaração, opostos de acórdão proferido por esta e. Corte, que julgou 
ação ordinária, que discute a reintegração da recorrente em cargo público que ocupava. 

Sustenta a embargante que o julgado foi omisso quanto à aplicação do artigo 20, §§ 
3º e 4º do CPC e do artigo 100, caput e § 1º, da CF/88. Afirma não ser aplicável a Súmula nº 111 
do STJ ao caso presente, por não se tratar de questão previdenciária, não podendo haver 
limitação quanto à fixação da verba honorária. 

Prequestiona os dispositivos, para fins de acesso às instâncias extraordinárias. 

É o relatório. 
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V O T O 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO (RELATOR): 
Verifico que a embargante pretende, na realidade, rediscutir a causa já decidida pelo acórdão 
embargado. As inconformidades das partes devem ser impugnadas através do recurso próprio. 
Ora, os embargos só excepcionalmente possuem efeito infringente, no caso de erro material ou 
quando a omissão ou contradição leva necessariamente à alteração do julgado. 

Lembro, ainda, que esta casa possui entendimento pacificado no sentido de que o 
órgão judicante não esta adstrito a responder a todos os argumentos das partes, mas somente a 
fundamentar a decisão segundo as razões que lhe pareçam pertinentes. Nesse sentido: 
AC 1998.39.00.001821-8/PA; Relatora Des. Federal Selene Maria de Almeida; Terceira Seção; DJ 
18 /02 /2008; p. 46.     

A omissão que enseja a oposição de embargos é a relativa ao pedido ou a causa 
de pedir e não a que concerne aos fundamentos do julgado. 

Outrossim, vem o Supremo Tribunal Federal admitindo o prequestionamento, desde 
que a parte avie os embargos de declaração sobre a matéria que embasou o recurso de apelação 
ou as contra-razões. Nesse sentido: 

 

“EMENTA - I - Prestação jurisdicional: motivação suficiente: ausência de 
nulidade. O que se espera de uma decisão judicial é que seja 
fundamentada (CF, art. 93, IX), e não que se pronuncie sobre todas as 
alegações deduzidas pelas partes. II - Recurso extraordinário: omissão não 
suprida em julgamento de embargos declaratórios: prequestionamento: 
Súmula 356. A recusa do órgão julgador em suprir omissão apontada pela 
parte através da oposição pertinente dos embargos declaratórios não 
impede que a matéria omitida seja examinada pelo STF, como decorre a 
fortiori da Súmula 356, que é aplicável tanto ao recurso extraordinário, 
quanto ao recurso especial, a despeito do que estabelece a Súmula 211 do 
STJ.” 

(AGRG no AGRAG 317281/RS, STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
Primeira Turma, unânime, DJ de 28/06/2001) 

  

Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É como voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


