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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5001730-94.2019.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA 

REQUERENTE: MARCELO SAMPAIO PISSETTI 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 

EMENTA 

EMBARGOS DECLARÓRIOS. ALEGAÇÃO 
DE  OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS 
APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO. TENTATIVA DE 
PROCRASTINAÇÃO DO JULGAMENTO, COM A 
OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO SEM QUALQUER FUNDAMENTO. 
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos do voto 
do Juiz Relator. 

Brasília, 26 de agosto de 2021. 

 

LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA 

Juiz Relator 
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RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela ECT, alegando 
que houve omissão no acórdão proferido. 

Aduz a embargante que: " o v.acórdão embargado foi omisso quanto 
ao pleito da ECT contido no tópico “IV. DA SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO 
AFETADO” (Evento 42), in verbis: IV. DA SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO 
AFETADO 28. Na forma do artigo 16, caput, do seu Regimento Interno, “Quando 
houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 
a Turma Nacional de Uniformização poderá afetar dois ou mais pedidos de 
uniformização de interpretação de lei federal como recurso representativo de 
controvérsia”. 29. Logo, impende que dar conhecimento de outros Recursos, a fim 
de empreenderse a substituição do caso afetado, o qual, como visto, não se mostra 
hábil a admissão, inclusive para efeito de representativo de controvérsia. 30. 
Registre-se que, no âmbito dessa TNU, há os Pedidos de Uniformização de 
Interpretação de Lei Federal interpostos pela ECT relacionados a seguir: - 
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5009174-
81.2019.4.04.7000, recorrente: ECT, recorrido: NELSON JOSÉ ROSEMANN DE 
OLIVEIRA, recentemente distribuído. - Pedido de Uniformização de 
Interpretação de Lei Federal nº 5005884-44.2018.4.04.7113, recorrente: ECT, 
recorrido: ALEXANDRE SCHNEIDER, recentemente distribuído. - Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 0503109-08.2020.4.05.8400, 
recorrente: ECT, recorrido FLAVIO HENRIQUE PEREIRA FELIPE, sobrestado 
desde 24/08/2020. - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 
5013495-87.2018.4.04.7003, recorrente: ECT, recorrido: RENATO DOS 
SANTOS SCHREINER, sobrestado desde 24/08/2020. 31. Nessa toada, deve-se, 
nos termos do artigo 16, caput, do Regimento Interno dessa TNU, substituir o caso 
afetado, substituindo-o pelos processos reportados acima, afetados como 
representativo de controvérsia do Tema 276, ou, na remota hipótese de não 
realizar-se a substituição, afetá-los para também como representativos da 
controvérsia. 16. Diante do exposto, requer seja sanada a omissão apontada, de 
modo que sejam os processos reportados no tópico “IV. DA SUBSTITUIÇÃO DO 



RECURSO AFETADO” (Evento 42), afetados também como representativo de 
controvérsia do Tema 276, na forma do art. 16, caput, do Regimento Interno dessa 
e. TNU." 

É o breve relatório. 

VOTO 

Os embargos de declaração servem tão somente para sanar omissões, 
contradições ou obscuridades contidas no ato decisório, e não para propor nova 
análise dos fundamentos da decisão. Precedente: AI, 494.890 – AgREG, Rel. 
Ministro Gilmar Mendes. 

Diante disso, por força do “Princípio do Livre Convencimento 
Motivado”, o Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos 
apresentados pelas partes. 

O que se verifica, no caso em comento, é que se trata de mero 
inconformismo da embargante, em relação ao posicionamento adotado por esse 
órgão julgador, não servindo os Embargos, entretanto, a empresar efeitos 
infringentes ao julgado, sem ao menos ter ocorrido erro material. 

Por outro lado, o voto está perfeitamente fundamentado, bastando 
existir o necessário e o suficiente de arrazoado, não sendo compulsório que se vá 
a minúcias, que, em nada contribuem para o resultado final. 

Ainda no caso concreto, convém destacar-se que, havendo correta 
indicação da fonte, não há a necessidade de juntada do acórdão paradigma 
apontado. 

De igual modo, o cotejo foi feito, na medida em que se demonstrou 
que uns entendem legítima a cobrança da taxa e outros, não. Não é necessário fazer 
um gráfico, para se entender que há divergência. 

Mais do que isso, a própria Relatoria enumerou várias decisões 
conflitantes, a comprovar a existência da mencionada divergência jurisprudencial. 

Não se pode esquecer que a finalidade da uniformização de 
jurisprudência é pública, superando em muito o interesse egoístico do particular. 

Por fim, consideram-se enfrentados os dispositivos legais 
expressamente mencionados no caso em tela, com vistas ao suprimento do 
requisito do prequestionamento para eventual interposição de recursos aos 
Tribunais Superiores. 



Adverte-se a Embargante que a interposição de novos embargos 
declaratórios implicará na imposição de multa por litigância de má-fé, em razão 
da flagrante tentativa de procrastinação. 

Pelo exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 
AOS EMBARGOS. Sem custas, nem honorários.  Publique-se. Intime-se.  

 

LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA 

Juiz Relator 

 


