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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5005452-24.2019.4.04.7005/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL JAIRO DA SILVA PINTO 

REQUERENTE: EDUARDO VINICIUS CANEPPELE 

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO. TEMA 279/TNU. DESVIO DE FUNÇÃO. 
QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE 
EMBARGANTE COM A A DECISÃO A SI DESFAVORÁVEL. 
EMBARGOS REJEITADOS. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 23 de setembro de 2021. 

 

JAIRO DA SILVA PINTO 

Juiz Relator 
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RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, 
sustentando em síntese: 

No presente caso, a omissão se refere ao fato de que, conforme exposto desde a 
exordial, o pedido do Embargante referia-se à indenização por desvio de função. 
Por sua vez, tanto a sentença de primeiro grau, quando o acórdão, reconheceram 
que no presente caso, as funções exercidas pelo Requerente implicaram no 
exercício de atribuições inerentes ao cargo de escrivão de segunda classe. 

Assevera que a sentença reconheceu que o desvio de função era fato 
incontroverso. 

É o relatório. 

VOTO 

Sem razão o embargante. 

Com efeito, a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 
279/TNU, apreciou exatamente a questão do desvio de função: 

Questão submetida a julgamento: Saber se a ausência de regulamentação, por 
parte da Administração Pública, do cargo de Escrivão de Terceira Classe da 
Polícia Federal implica em desvio de função. (Destaquei). 

Tese firmada: A ausência de regulamentação, por parte da administração 
pública, do cargo de escrivão de terceira classe da Polícia Federal, não implica 
em desvio de função, (Destaquei) uma vez que as atribuições estabelecidas no 
edital do certame são limitadas em relação àquelas atribuições previstas na 
Portaria 523/89 do Ministério de Planejamento, para o escrivão de Polícia 
Federal de segunda classe, com elas não se confundindo. 



O acórdão impugnado pontificou: 

Desse modo, embora não haja uma diferença ontológica entre as funções, 
forçoso concluir que as atribuições do cargo de Escrivão de Polícia Federal na 
Terceira Classe (classe inicial de ingresso na carreira), previstas expressamente 
no Edital do Certame em que o autor foi aprovado, são limitadas em relação às 
atribuições previstas na Portaria 523/89 do Ministério de Planejamento, para o 
Escrivão de Polícia Federal de Segunda Classe, que são mais amplas, não se 
revelando a alegada identidade de atribuições. 

No presente caso, não houve dilação probatória acerca 
do efetivo desvio de função, o que impediria este órgão uniformizador perscrutar 
o conteúdo fático probatório constante dos autos. 

Os embargos não constituem a via adequada para expressar 
inconformismo com questões já analisadas e decididas pelo julgador, o que 
configura o desvirtuamento da função jurídico-processual do instituto.  

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Supremo Tribunal 
Federal: 

“(...) 1. A pretexto de sanar omissão ou erro de fato, repisa o embargante 
questões exaustivamente analisadas pelo acórdão recorrido. 2. Mero 
inconformismo diante das conclusões do julgado, contrárias às teses do 
embargante, não autoriza a reapreciação da matéria nesta fase recursal. 3. 
Embargos rejeitados por inexistir omissão a ser suprida além do cunho 
infringente de que se revestem”. (ADI-ED 2666 / DF, Relator(a):  Min. Ellen 
Gracie, Tribunal Pleno, DJ 10-11-2006, PP-00049). 

Posto isso, voto por rejeitar os embargos de declaração. 

 

JAIRO DA SILVA PINTO 

Juiz Relator 

 


