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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  QUALQUER  DOS  VÍCIOS 
DELINEADOS NO ART. 535 DO CPC.  REDISCUSSÃO DE 
MATÉRIA  JÁ  ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO 
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE 
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL  DE  TODAS  AS 
QUESTÕES.  CARÁTER  MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO.  PREQUESTIONAMENTO.  APLICAÇÃO 
DE  MULTA.  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  O  julgador,  ao  decidir  a  demanda,  não  é  obrigado  a  se 
pronunciar acerca de todas as questões arguidas pelas partes, 
mormente  quando  a  decisão  exarada  seja  embasada  em 
outros fundamentos. 

-  Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  deve  estar 
presente ao menos um dos três  requisitos ensejadores  dos 
embargos de declaração.

-  A oposição  de  embargos  declaratórios  sem preencher  os 
seus  requisitos  ensejadores,  autoriza  a  aplicação  de  multa 
prevista  no  parágrafo  único  do  art.  538  do  Código  de 
Processo Civil.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  rejeitar os embargos de 
declaração com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S/A contra acórdão desta eg. Câmara Cível, fls. 137/140, que, 
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Provimento 
Liminar  Inaudita  Altera Parte,  à unanimidade,  conheceu do recurso apelatório e 
negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, às fls. 145/146, o embargante alega 
que não houve pronunciamento a nulidade do auto de infração, tanto em face do 
não atendimento ao Decreto - Municipal nº 2.181/97, precisamente o art. 35, quanto 
em razão a ausência de regulamentação e inconstitucionalidade da Lei Municipal 
nº 4.330/2005.

Requer  acolhimento dos embargos de declaração, no sentido 
de prequestionamento, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre 
o  Decreto  -  Municipal  nº  2.181/97  e  sobre  a  ausência  de  regulamentação  e 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.330/2005.

Como  bem  exposto  na  decisão  vergastada,  a  análise  do 
recurso foi limitada a avaliação da presença ou não dos requisitos autorizadores 
da medida liminar pretendida, haja vista a impossibilidade de adentrar na matéria 
atinente à causa naquele momento processual.

Vejamos:
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“Insta  ressaltar  a  impossibilidade  de  analisar,  em  grau  de  recurso,  a 
matéria atinente à causa principal, sob pena de supressão de instância. 
Neste momento processual cabe apenas avaliar a presença ou não dos 
requisitos legais para fins da concessão da medida liminar postulada no 
primeiro grau.

Adianto que não merece prosperar o agravo, haja vista a inexistência de 
plausibilidade nos  argumentos  aduzidos  pelo  recorrente,  bem como a 
possibilidade de lhe advir lesão grave ou de difícil reparação.” (fl. 140)

Ademais, é pacífica a orientação de que o julgador, ao decidir 
a demanda, não é obrigado a se pronunciar acerca de todas as questões arguidas 
pelas  partes,  mormente  quando  a  decisão  exarada  seja  embasada  em  outros 
fundamentos.

Quando o litigante suscita tema considerado pelo julgador 
irrelevante para o deslinde da lide, este não é obrigado a rebater cada questão 
aventada, desde que os fundamentos expendidos na decisão sejam suficientes para 
a  justificar.  Deve,  em  verdade,  decidir  à  luz  do  direito  vigente,  sem 
necessariamente  transcrever  o  teor  de  todos  os  dispositivos  que  embasam sua 
decisão.

In casu, a matéria foi analisada à luz da legislação em vigor e 
da  jurisprudência  dominante  e,  ainda  assim,  este  órgão  entendeu  pelo 
desprovimento do recurso.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 
sanada,  pois  a  decisão  combatida  é  coerente  e  lógica  com  os  próprios 
pressupostos. Cada ponto da questão deduzida foi discutido e decidido, estando 
ela devidamente fundamentada, de acordo com o entendimento esposado por esta 
Colenda Corte.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não são 
remédio  para  obrigar  o  julgador  a  renovar  ou  reforçar  a  fundamentação  do 
decisório,  inserindo desnecessariamente citações  de normas legais,  apenas para 
contentar o anseio das partes.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:

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).
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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).

Por fim, ainda que o presente recurso tenha sido manejado 
para fins de prequestionamento, seria necessário que o julgado padecesse de um 
dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil.

Os  embargos  apresentam  caráter  meramente 
procrastinatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do 
art. 538 do CPC.

Com  estas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de 
Declaração e condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por 
cento) sobre o valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 538 do 
CPC.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto de 2014, conforme certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir o eminente Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.
 

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora 
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	ACÓRDÃO

