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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0078857-63.2012.815.2001
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : Bento Silveira Rosas
Advogado : Hildebrando Costa Andrade
Embargado : Estado da Paraíba,  representado por seu procurador Igor 

de Rosalmeida Dantas

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS 
QUE  NÃO  INDICAM  SEQUER  A  OCORRÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  DE 
ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO 
ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO.

-  Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para 
reformar julgado proferido por órgão colegiado, a não ser 
que reste configurada ao menos uma das hipóteses dos 
incisos do art. 535 do CPC.

- Quando não existir qualquer daquelas hipóteses, rejeitar-
se-ão os embargos.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 115/119, opostos 
por Bento Silveira Rosas, contra os termos do acórdão, fls.102/112, da lavra do 
exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida que deu provimento parcial ao apelo, para 
afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  sustenta,  em 
resumo,  que  as  conclusões  do  Acórdão  foram  contrárias  “(com  interpretação  
errônea) aos humildes funcionários que há muito tempo foram suprimidos seus direitos  
e foram obrigados a bater às portas do Judiciário, tiveram ora por um motivo, ora por  
outro, sempre, um julgamento contra legem”. 

Assevera que  “houve,  de  forma impositiva  e  inquestionável,  
real e efetiva violação literal de disposição de lei, basta uma simples leitura do texto do  
art. 2º e 191, §2º da Lei Complementar nº 20/2003”.

Aduz que “o v. Acórdão desprezou a Lei Complementar 
Estadual de nº 50/2003, que determina que o adicional por tempo de serviço, 
continuaria a ser pago da forma idêntica ao que vinha ocorrendo em março de 
2003, daí se conclui que o Estado não poderia proceder ao congelamento dos 
quinquênios”. 

Por  fim,  requer  o  acolhimento  dos  presentes  Embargos 
para que haja manifestação expressa  “sobre  a  aplicação do art.  191,  §2º  da Lei  
Complementar nº 58/2003 ao caso em tela”. 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos  postos  à  disposição  dos  litigantes  pela  legislação  processual 
vigente,  com  a  finalidade  específica  de  sanar  omissões,  contradições  ou 
obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o 
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efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão,  em primeira  análise,  representa  a  parte  do 
acórdão  embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre 
determinado ponto de extrema relevância para o deslinde da causa e que, não 
obstante,  quedou-se  inerte.  Da  mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a 
interposição  dos  embargos  deve  ser  entendida  como  aquela  existente  entre 
premissas  lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a 
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma 
bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos 
sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical 
e lógica)  suficiente e que,  de todo modo, prejudica a exata compreensão do 
comando descrito no acórdão.

Assim,  em conformidade com a sistemática recursal 
estabelecida pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são 
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 
contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou 
Tribunal”.

In  casu,  os embargos devem ser rejeitados, pois não 
buscam sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente 
rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

O embargante limita-se a afirmar que  “a interpretação de  
texto  legal,  quando  viola  a  lei  e  a  Constituição  Federal,  de  forma  positiva  é  
inquestionável, como no caso do V. Acórdão que enseja o ingresso do Presente embargos  
declaratórios para se corrigir a contradição e a obscuridade apontada no acórdão, via do  
Presente embargos, que é o único remédio legal existente para tanto” (sic.), requerendo 
ao final, o acolhimento dos embargos.

Ora, se está o embargante levantando suas contrariedades 
à  interpretação  dada  por  esta  Câmara  mostra-se,  de  fato,  pretendendo 
modificar  os  próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam os 
embargos declaratórios.

A questão foi devidamente apreciada, livre de omissões, 
obscuridades,  contradições,  dúvidas  ou  ausência  de  fundamentação, não se 
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podendo voltar, em sede de embargos de declaração, a matérias já julgadas e 
óbices já superados. Logo, infere-se que o  embargante pretende rediscutir 
matéria amplamente analisada quando do julgamento do agravo e modificar os 
próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam  os  embargos 
declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de 
Processo Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da 
decisão qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual 
omissão existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se 
não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores 
do recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, 
novo julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; 
EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO 
CPC. Rediscussão de questões decididas. Impossibilidade. 
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 
97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  a  decisão  embargada 
examinou com minúcia e coerência as matérias levantadas, não havendo que se 
falar em contradição ou obscuridade por não haver decidido de acordo com as 
expectativas do Embargante. Tampouco o acórdão não está obrigado a detalhar 
o julgamento para contentar o anseio da parte, fazendo citações desnecessárias 
de dispositivos legais.

Desta forma, inexistindo no aresto omissão, obscuridade 
ou  contradição,  outra  alternativa  não  há  senão  rejeitar  os  embargos,  por 
ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como o voto.
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Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
26 de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 122. Participaram 
do julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e 
o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  27 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0078857-63.2012.815.2001                5


