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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE 
CARGO.  SENTENÇA  QUE  ACOLHEU  A 
PRESCRIÇÃO.  POLICIAL  MILITAR  QUE  TEVE 
LICENÇA  PARA  TRATAR  DE  QUESTÕES 
PESSOAIS  DEFERIDA  EM  1990.  SERVIDOR 
CIENTIFICADO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE RETORNO ÀS FUNÇÕES 
VINTE E DOIS ANOS DEPOIS. PRESCRIÇÃO QUE 
COMEÇA  A  CORRER  DA  CIÊNCIA  DO  ATO. 
ACLARATÓRIOS.  PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE 
DOCUMENTO  NOVO.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

- Não  ocorrendo  qualquer  das  hipóteses 
previstas no art.  535 do CPC, impõe-se a rejeição 
dos  Embargos,  eis  que  não  se  prestam  para 
apreciação de documento novo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 
de fl. 168.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios, fls.  162/163, interpostos 

por  MÁRIO DE SOUZA ARAÚJO, visando que seja apreciado o documento 

novo de fl. 164 , publicado em 30 de outubro de 2014, nesses termos: 



Embargos de Declaração nº 0071819-97.2012.815.2001

“Art.  1º:  Fica  acrescido  o  art.  48-A  a  Constituição  do 
Estado da Paraíba, com as seguintes redações; 

(...)

§14  –  O  Servidor  Policial  Militar,  que  foi  licenciado  a 
pedido  por  ato  administrativo  sem  atender  as 
formalidades  constitucionais,  em  que  pese  também  a 
publicidade do ato em Diário Oficial, estabelecido no Art. 
37 da CF, deve ser reintegrado a corporação com todos 
os direitos estabelecidos”.

Pugna, ao final, para que seja declarado que o direito aplicável 

é aquele expresso no texto legal, sem interpretações extensivas”.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 

535 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis 

quando houver na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão, 

entretanto não há qualquer alegação nesse sentido.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 

alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é 

medida que se impõe.

O  Embargante  requereu  licença  para  tratar  de  questões 

pessoais em 1990, conforme documento de fl.  17. Não houve requerimento 

administrativo  para  retornar  ao  quadro  da  Polícia  Militar.  Apenas  em 

19/03/2012, ou seja, vinte e dois anos depois de seu afastamento, ajuizou ação 

visando ser reintegrado à Polícia Militar.

Desde o início, tinha o Recorrente ciência e conhecimento do 

ato administrativo e, assim, a publicidade apenas no Boletim da Polícia Militar 

atingiu seu objetivo.

In casu, o Acórdão vergastado foi julgado em 04 de novembro 

de  2014  (fl.  160v),  data  posterior  ao  documento  juntado  pelo  Recorrente 
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publicado em 30/10/2014 (fl.  164).  O Embargante deveria  ter  peticionado a 

tempo para análise do pedido, não sendo através de Embargos Declaratórios o 

meio processual próprio para esse fim.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que  se  adeque  a  decisão  ao  entendimento  do 
embargante”. (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067)

O  v.  Acórdão  encontra-se  suficientemente  fundamentado, 

prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o 

magistrado  forma e  firma  sua  convicção  a  partir  das  provas,  da  legislação 

pertinente, da jurisprudência, enfim, sem estar, necessariamente, vinculado às 

alegações das partes.

Assim, não se pode voltar, repita-se, em sede de Embargos de 

Declaração, a questões já julgadas e óbices já superados, exceto para sanar 

omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É o voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 

Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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