
Juliana, esse documento é importante para os interessados em quais tópicos?
Adicionar tópicos

TJ-MG : 200000048062280011 MG
2.0000.00.480622-8/001(1) • Inteiro Teor
Salvar • 0 comentários • Imprimir • Reportar

Publicado por Tribunal de Justiça de Minas Gerais - 10 anos atrás

Resumo  Inteiro Teor

Número do processo: 2.0000.00.480622-8/001 (1)
Relator: DOMINGOS COELHO
Relator do Acórdão: Não informado
Data do Julgamento: 29/06/2005
Data da Publicação: 20/08/2005
Inteiro Teor:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPETÊNCIA DE

JUSTIÇA FEDERAL - CONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE E DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA

DO PEDIDO PELO JUÍZO ESTADUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS -

POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

Não estando o Juiz monocrático investido de jurisdição federal, e ante o patente interesse do Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária, competente é a Justiça Federal para processar e julgar o feito, consoante

disposição do art.  109,  I, da  Constituição Federal  e na esteira dos fundamentos proferidos no acórdão

vergastado. Contudo, antes da remessa, indispensável declarar-se a nulidade de todos os atos decisórios

praticados na primeira instância.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 480.622-

8/01, (Em conexão com os Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento n. 477.988-6/01) da Comarca de

BELO HORIZONTE, sendo Embargante (s): JAIR PEREIRA NOGUEIRA E OUTRO e Embargado (a) (os) (as):

LIGA CAMPONESA POBRE DO NORTE DE MINAS,

ACORDA, em Turma, a Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

ACOLHER OS EMBARGOS PARA MANTER A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL E DECLARAR

A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO JUÍZO A QUO.

Presidiu o julgamento o Desembargador SALDANHA DA FONSECA e dele participaram os Desembargadores

DOMINGOS COELHO (Relator), ANTÔNIO SÉRVULO (1º Vogal) e JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA (2º Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador Relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma

Julgadora.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2005.
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DESEMBARGADOR DOMINGOS COELHO

Relator

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DOMINGOS COELHO:

Tratam os autos de recurso de Embargos Declaratórios interpostos por Jair Pereira Nogueira e outro em face do

acórdão de fls. 85-91/TA que negou provimento ao agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos à

12ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Minas Gerais.

Em suas razões de inconformismo, aduzem os Embargantes acerca da existência de contradição no acórdão

vergastado posto que a d. decisão colegiada confirmou o decisum monocrático, entendendo não competir à

Justiça Estadual o conhecimento das questões, deslocando a competência para a Justiça Federal, contudo,

decidiu matéria que não lhe era afeta qual seja, legitimidade de parte e possibilidade jurídica do pedido.

Razão assiste aos Embargantes.

O recurso de embargos declaratórios se presta ao esclarecimento por parte do órgão julgador de possível

obscuridade ou contradição na decisão por ele proferida, ou também na supressão de ponto sobre o qual ele se

omitiu mas que deveria ter-se pronunciado (art. 535 do Código de Processo Civil):

"Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão

que esclareça dúvida, afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado."

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil; teoria geral do direito processual civil e processo

de conhecimento. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, v. 1, p. 577)

Finalmente, deve-se ressaltar que todo recurso tem que preencher os seus pressupostos de admissibilidade. No

caso dos embargos de declaração, seus pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade

ou contradição no texto da decisão recorrida, ou a omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador

tinha o dever de se manifestar, o que se verifica no caso:

"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de dúvida, obscuridade ou

contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o tribunal (art. 535, nºs I e

II)." (Theodoro Júnior, Humberto. Op. cit., p. 577)

Ademais, conforme assinala a jurisprudência contemporânea, verificando-se vícios reparáveis que culminam na

modificação do julgado os embargos declaratórios podem ser recebidos com efeitos modificativos para remover

erro material verificado no julgamento do caso concreto, verbis:

"Os embargos declaratórios podem modificar mesmo o acórdão declarado, sem que isso importe em desnaturar

a sua finalidade. Ao contrário, melhor atendem o ideal de fazer justiça, suprindo erro material, omissão ou

contradição" (RTJES, 40/237).

Nesse sentido, deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça:
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"Dá-se, excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, quando manifesto erro de

julgamento" (RSTJ, 39/289).

Compulsando os autos verifico que o acórdão vergastado manteve a decisão monocrática que decretou a

ilegitimidade dos Embargantes tendo em vista a existência de transferência do imóvel para Jéferson Bertoli,

sem, contudo, ter competência para dirimir tal questão, posto que reconhecida, nas próprias decisões, colegiada

e monocrática, a competência da Justiça Federal para analisar a lide.

Sem adentrar no mérito da questão, depreende-se que a ordem judicial monocrática, confirmada pelo acórdão

vergastado, foi de encontro à competência federal instituída pelo art. 109 da Constituição Federal.

Assim, cabe a este Tribunal de justiça, o exame das questões atinentes às condições da ação analisadas pelo

d. Juiz primevo, por se tratar da instância recursal a que aquele está vinculado pela sua jurisdição.

Confiram:

"CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME

NECESSÁRIO DE DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS, PROFERIDA POR JUIZ MONOCRÁTICO,

NÃO INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO QUAL ESTÁ

VINCULADO O JULGADOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRISOS, SE

EVIDENCIADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A MATÉRIA. CONFLITO CONHECIDO.

A decisão concessiva de"habbeas corpus"proferida por juiz de Direito não investido de jurisdição federal deve

ser reexaminada pelo Tribunal de Justiça Estadual, ao qual está o Magistrado monocrático vinculado por força

de sua jurisdição.

Se o Tribunal Estadual entender pela incompetência da Justiça Estadual para o conhecimento da matéria, cabe

exclusivamente a ele a declaração da nulidade de todos os atos decisórios praticados em primeiro grau, com a

posterior remessa dos autos a quem entender competente - não bastando a simples declinação de competência

ao Tribunal Regional Federal.

Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o Suscitado.

(STJ - CC 34247/TO - Rel. Min. Gilson Dipp - Terceira Seção - Decisao de 23.09.2002- p. 00221)

Pois bem.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição da República que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas

em que são interessadas a União Federal, suas autarquias ou empresas públicas. O interesse, dispõe a norma

constitucional, restringe-se à condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

No caso em discussão, conforme mencionado no acórdão vergastado, restou caracterizado o interesse do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra na solução da lide, e, portanto, a patente

competência da Justiça Federal para analisar a demanda.

Contudo, como bem argumentado pelos Embargantes, antes da remessa dos autos para a Justiça Federal,

como determinado no acórdão fustigado, indispensável a anulação dos atos praticados em primeira instância

posto que, se incompetente o juízo comum para dirimir acerca da matéria, não poderia este decidir sobre a
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legitimidade de parte e sobre a possibilidade jurídica do pedido de execução, pois estaria atuando fora de sua

jurisdição.

É importante a lição de J. Cretella Júnior, nos Comentários à Constituição de 1988, Rio de Janeiro: Forense

Universitária, 1992, vol. VI, p. 3.164:

"O interesse é pressuposto necessário, mas não suficiente, porque há expressa norma constitucional a respeito.

(...) Como opoente, a União federal intervém na lide, como terceiro, a fim de excluir a pretensão do autor ou do

réu, ou ainda, do assistente. O que se passa com a União Federal, na qualidade de sujeito de direito, passa-se

também com as autarquias federais e com as empresas públicas federais..."

Com efeito, trata-se aqui, de critério de competência absoluta em razão da matéria, assim estabelecido em favor

do interesse público, não estando sujeito à modificação pela vontade das partes, devendo ser conhecido até

mesmo de ofício pelo julgador.

Sobre a competência, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini lecionam:

"O sistema processual contém uma série de regras que se localizam ora no corpo doCPC, ora em legislação

extravagante, determinadoras da competência. Essas regras se servem de alguns critérios, como, por exemplo,

o critério territorial ou o critério consistente na matéria a ser julgada.

Há critérios que dão origem a regras que estabelecem a competência denominada relativa, e outros que,

utilizados, geram normas de competência absoluta.

Na necessidade de diferenciação entre a competência absoluta e relativa, que decorre do tipo de critério de que

se valeu o legislador para criar aquela determinada regra de competência, é que reside a importância do estudo

desses critérios. Isto porque, uma vez infringidas as regras de competência absoluta, está-se diante de um vício

insanável, consistente, segundo alguns, numa nulidade absoluta, a respeito da qual não se opera a preclusão,

nem para as partes, nem para o juiz, devendo este, de ofício, decretar este vício. Interessante ressaltar ser de

tamanha gravidade o vício consistente na incompetência absoluta que, mesmo depois de se ter formado a coisa

julgada, a sentença continua passível de ser impugnada, dentro de dois anos, a partir do trânsito em julgado,

por meio de ação rescisória (art. 485, inciso II)". (destaquei). (" Curso Avançado de Processo Civil ". 3ª ed., Ed.

Revista dos Tribunais, 2.000, v. 1, p. 91/92).

Considerando a contradição detectada in casu, recebem-se os embargos opostos com fins infringentes, por ser

necessário que se supra o vício em tese para cassar a decisão primeva que decretou a ilegitimidade dos

embargantes bem como a impossibilidade jurídica do pedido.

Diante de todo o exposto, com respaldo nos artigos  535  e  273  do  Código de Processo Civil, e no princípio

constitucional da obrigatoriedade da fundamentação dos atos jurisdicionais (artigo  93, inciso  IX,

da  Constituição  do Brasil), acolhem-se os embargos de declaração para, concedendo-se-lhes efeitos

modificativos, nos termos do voto ora proferido, acolher os embargos para declarar a nulidade de todos os atos

decisórios praticados no juízo monocrático, mantendo, contudo, a remessa dos autos à Justiça Federal.

DESEMBARGADOR DOMINGOS COELHO
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