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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
OMISSÃO  NO  JULGADO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
EXISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO TOMADO COMO BASE PARA
DECLARAR  A PRESCRIÇÃO.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  REVISÃO  DO
JULGADO. REJEIÇÃO. 

Devem  ser  rejeitados  os  Embargos  de  Declaração  quando  inexistir  a  omissão
apontada.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos  de  Declaração  n.º  0095231-57.2012.815.2001,  em  que  figura  como
Embargante  Antônio  Ricardo  Beltrão  Firmino  e  como Embargado o  Estado  da
Paraíba.

ACORDAM  os  Membros  desta  Colenda  Quarta  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do
Relator, em conhecer dos Embargos de Declaração para rejeitá-los.

VOTO.

Antônio  Ricardo  Beltrão  Firmino  opôs  Embargos  Declaratórios,  f.
89/97, contra o Acórdão de f. 83/86, que desproveu a Apelação interposta contra a
Sentença  de  f.  57/59,  prolatada  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Ato
Administrativo c/c Reintegração de Cargo Público, por ele ajuizada em face do
Estado da Paraíba, que reconheceu a incidência da prescrição do próprio fundo
do direito e afastou a alegação de nulidade do ato administrativo, ao fundamento de
que a publicação do ato de licenciamento no Boletim Geral do Comando Geral da
Polícia Militar do Estado da Paraíba atingiu sua finalidade e atendeu o princípio da
publicidade.

Em suas razões, alegou, para fins de prequestionamento, que o Acórdão foi
omisso por não haver analisado a questão da inexistência da publicação do ato de
licenciamento  no  Diário  Oficial  do  Estado  da  Paraíba  e  que  não  se  poderia



reconhecer a prescrição de algo que não existiu, pois não ficou comprovado o seu
pedido de licenciamento, nem foi apresentada a publicação do referido ato.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para
que a suposta omissão seja sanada e a previa Apelação, consequentemente, provida.

Contrarrazoando, f. 101/105, o Embargado alegou que o presente Recurso
visa  apenas  rediscutir  a  matéria  já  decidida  no  Acórdão guerreado,  requerendo
destarte sua rejeição.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Na conceituação de Rinaldo Mouzalas1, a omissão, um dos requisitos legais
para  ensejar  a  interposição  dos  embargos  declaratórios,  “ocorre  quando  o
pronunciamento  jurisdicional  há  de  ser  complementado  (o  pronunciamento  é
omisso quando não se manifestar sobre um pedido, causa de pedir, ou questões de
ordem pública)”.

O  Embargante  alega  que  o  Acórdão  foi  omisso  por  não  haver  se
manifestado sobre a alegação referente à questão da obrigatoriedade da publicação
do ato de licenciamento no Diário Oficial do Estado da Paraíba, exigência legal
para sua validade, descabendo, portanto, a aplicação da prescrição do direito de
ação.

Ao  contrário  do  que  alega  o  Recorrente,  a  Decisão  colegiada  foi  clara
quanto   à  referida  alegação,  conforme  se  pode  observar  pelo  seguinte  excerto
extraído do Acórdão às f. 85:

No presente caso, observa-se que o ato que licenciou o Apelante foi publicado
em 17.06.1993 no  Boletim Geral  do  Comando da  Polícia  Militar  do  Estado  da
Paraíba n.º 111, f. 45/47 e a Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo
somente foi ajuizada em 16.07.2012, f. 02, quando já transcorridos dezenove anos
do ato  impugnado,  operando-se,  desse  modo,  a  prescrição  do  próprio  fundo  de
direito

Outrossim, não há o que se falar em nulidade, em razão do desconhecimento
do ato, como pretende o Apelante, ao alegar que não houve a publicação no Diário
Oficial  do Estado, porquanto devidamente publicado o ato no  Boletim Geral  do
Comando da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o ato  atingiu sua finalidade e
atendeu ao Princípio da Publicidade, preceituado no art. 37, caput, da Constituição
Federal, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao Apelante, mormente porque o
ato foi por ele requerido.

Em  relação  ao  prequestionamento  requerido  pelo  Embargante,  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que
os  Embargos  Declaratórios,  “mesmo  quando  manejados  com  o  propósito  de

1 Souza  e  Silva,  Rinaldo  Mouzalas  de,  Processo  Civil,  Série  Concursos,  Coordenação  George
Salomão Leite, Editora PODIVM, Salvador-BA, 2009, p.493.



prequestionamento,  são  inadmissíveis  se  o  decisum  embargado  não  ostentar
qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição” (EDcl no AgRg no AgRg
791.390/RJ, Terceira Turma, Dje 11/11/2009. 

A interposição de embargos declaratórios, sem que haja, de fato, a alegada
omissão, arguida, tão somente, para ensejar a rediscussão da matéria, procedimento
que virou rotina na tramitação dos recursos,  em todas as instâncias e tribunais,
afastando-se  da  real  finalidade  dos  aclaratórios,  de máxima importância  para  a
integralização dos julgados, instalando-se uma nova via de rediscussão da matéria
já enfrentada, é de ser entendida, como procrastinatória para os efeitos de aplicação
da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, além de
obrigar o órgão julgador a se debruçar, novamente, sobre o que já foi decido, para
rebater  a  infundada alegação de omissão,  provoca,  por  força  da  própria  norma
reguladora  do  recurso,  a  interrupção  dos  prazos  recursais,  retardando,  por
conseguinte o andar do processo.

Isso  posto,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração  e  inexistindo
omissão a ser sanada,  rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


