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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0002120-19.2012.815.2001
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
EMBARGANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Gustavo Nunes Mesquita
EMBARGADO : Ednaldo de Freitas
ADVOGADO : Ana Cristina de Oliveira Vilarim

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  ALEGAÇÃO    DE
AUSÊNCIA DE  MANIFESTAÇÃO  SOBRE  OS  ARTIGOS
111,  II,  E  176  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.
PEDIDO  FORMUILADO  NO  RECURSO  DE  AGRAVO
INTERNO.  ACÓRDÃO  QUE  ENFRENTOU  TODA  A
MATÉRIA  SUBMETIDA  À  ANÁLISE  DO  ÓRGÃO.
FUNDAMENTAÇÃO  COM  BASE  NA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  E  NA  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  DESNECESSIDADE  DE
ENFRENTA-MENTO  ARTIGO  POR  ARTIGO  DO  QUE
ALEGOU  A  PARTE.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DO
JULGADO.  INADMISSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC.  REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo 535 do Código de Processo Civil,  exigindo-se,  para
seu  acolhimento,  que  estejam presentes  os  pressupostos
legais de cabimento.

Os  argumentos  do  embargante  não  são  suficientes  a
demonstrar  a  omissão  que  aponta  existir  no  decisum
embargado.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
infringentes.

O  Juiz  deve  se  pronunciar  sobre  todos  os  temas
controvertidos da causa; não estando obrigado, entretanto, a
responder  ponto a ponto,  todas as alegações das partes,
que se irrelevantes, podem ser repelidas implicitamente.
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Embargos de Declaração nº. 0002120-19.2012.815.2001

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, CONHECER, PORÉM REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  declaratórios  (fls.  237/241)  opostos  pelo
Estado da Paraíba contra  acórdão,  fls.  223/234,  que,  à  unanimidade,  após
rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do  Estado  da  Paraíba,  negou
provimento ao agravo interno.

Apoiado  no  art.  535,  inciso  II,  do  Código  de  Processo  Civil,
sustenta o embargante, que o édito judicial combatido incorreria em omissão,
consubstanciada na inexistência de apreciação dos artigos 111, inciso II, e 176
do Código Tributário Nacional.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,
prequestionando-se a matéria ventilada.

Intimada para apresentar resposta,  a parte  embargada não se
manifestou.

É o relatório.

VOTO

Ab initio,  destaco que os Embargos de Declaração somente são
cabíveis quando o Acórdão for eivado de obscuridade, contradição ou omissão,
a teor do art. 535 do CPC:

CPC. Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 
I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou
contradição; 
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. 

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Analisando  as  razões  despendidas  nos  aclaratórios,  vislumbro
que a embargante pretende a análise de dispositivos legais que não teriam sido
apreciados na decisão que negou provimento ao agravo interno, não obstante
solicitada a sua manifestação nas razões recursais.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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 No que pertine à necessidade de prequestionamento, é cediço
que  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  utilização  de  embargos  para
prequestionar  pontos que possam ser  alvo de recurso perante os Tribunais
Superiores. Porém, é pacífico que essa pretensão deve vir acompanhada de,
ao menos, um dos requisitos contidos no mencionado art. 535, I e II, do CPC,
quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição.

Sobre  o  tema,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  vem  se
pronunciando:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é
de rigor a rejeição dos aclaratórios.
-  O STJ “tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios,  mesmo para  fins  de  prequestionamento,  só
serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum
dos  vícios  que  ensejariam  o  seu  manejo  (omissão,
obscuridade ou contradição).1

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO  CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DO PARALELISMO
DAS  FORMAS.  ESPÉCIE  RECURSAL QUE  ASSIMILA A
NATUREZA DO DECISUM IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.  DEFENSOR
PÚBLICO  ANTES  DA  FORMULAÇÃO  DA  ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1987. COMPROVAÇÃO. OPÇÃO PELA
CARREIRA  ANTERIOR.  POSSIBILIDADE.  DIREITO  DE
REENQUADRAMENTO  ASSEGURADO.  REAL  INTENTO
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO  ART.
535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. REJEIÇÃO.
-  Em  atenção  ao  princípio  do  paralelismo  das  formas,  a
decisão  proferida  monocraticamente  enseja  o  julgamento,
de  igual  forma,  dos  embargos  declaratórios
correspondentes.
-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos
casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado,  de  sorte  que,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, pode-se repisar os
argumentos,  que  restaram  devidamente  repelidos  pela
fundamentação desenvolvida na decisão.

1TJPB; Embargos De Declaração nº 0047040-44.2013.815.2001; Rel. Desembargador João Alves da Silva; Órgão
Julgador (Quarta Câmara Especializada Cível); DJe, 27/02/2015)    

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado  para
impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos  declaratórios
para tal finalidade.2

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTUITO  DE
PRESQUESTIONAR  OS  TERMOS  DO  JULGADO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE  VÍCIO  NO  DECISÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.
−  Rejeitam-se  os  embargos declaratórios  quando  inexiste
qualquer eiva de omissão,  obscuridade ou contradição na
decisão embargada.
− Os embargos para fins de prequestionamento têm como
pressuposto  de  admissibilidade  a  demonstração  da
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do
art. 535 do Código de Processo Civil.3

Na espécie,  Embora não tenha o julgado feito menção expressa
aos  artigos  111,  II,  e  176  do  Código  Tributário  Nacional,  enfrentou os
dispositivos  necessários  à  análise  do  direito  posto  sub  examine,
fundamentando a sua razão de decidir, precipuamente, no § 11 do  art. 201 da
CF, que reza:

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão  incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição
previdenciária  e  consequente  repercussão  em  benefícios,
nos casos e na forma da lei.

Assim,  toda matéria debatida no acórdão foi resolvida na esteira
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e  com base nos dispositivos
previstos na Constituição Federal,  aplicados ao tema.  Desse modo, a análise
dos artigos  do Código Tributário Nacional  é despicienda, mostrando-se sem
relevância para a hipótese, razão pela qual não há omissão a ser sanada no
acórdão.

Sendo  assim,  considerando  que  a  embargante  interpôs  os
aclaratórios sob o fundamento de encontrar-se o Acórdão eivado de omissão,
por não haver se manifestado sobre os artigos 111, II,  e 176 do Código de
Processo Civil, visto inexistir quaisquer dos vícios declinados pelo recorrente,
tendo referido julgado apenas acolhido tese diversa da pretendida pela parte
inconformada.

Ademais,  em  consonância  com  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  qual  considera  não  configurar  prequestionamento  a
pretensão de ver analisados argumentos não veiculados anteriormente, mas
trazidos somente com a oposição de embargos de declaração, entendo restar
prejudicado o prequestionamento da matéria.
2TJPB;  Embargos  de  Declaração  na  Apelação  Cível  nº  0044168-56.2013.815.2001;  Decisão  monocrática;  Rel.
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJe, 19/02/2015.    

3TJPB; Embargos de Declaração nº 0002236-24.2012.815.0611; Rel.  Des. José Ricardo Porto;  Órgão Julgador (1ª
Câmara Especializada Cível); DJe, 16/12/2014.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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No que pertine à necessidade de prequestionamento, é cediço
que  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  utilização  de  embargos  para
prequestionar  pontos que possam ser  alvo de recurso perante os Tribunais
Superiores. Porém, é pacífico que essa pretensão deve vir acompanhada de,
ao menos, um dos requisitos contidos no mencionado art. 535, I e II, do CPC,
quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição.

Sobre  o  tema,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  vem  se
pronunciando:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS
INFRINGENTES.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
CONFRONTADA.  MEIO  ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO.
PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS. 
Os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer
pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios  existentes  na
decisão,  não servindo para  reexame de matéria  decidida.
Não  se  admite  embargos  declaratórios  com  propósito
claramente  modificativo,  no  flagrante  intuito  de  ver
reapreciada a  matéria  de mérito,  sem,  contudo,  revelar  a
existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição
do decisum, capaz de mudar o julgamento. Ainda que para
fim de prequestionamento, devem estar presentes um dos
três  requisitos  ensejadores  dos  embargos  de  declaração.
[TJPB – 1ª Câmara Cível  – ED 001.2005.031924-1/001 –
Relator: Des. Manoel Soares Monteiro – J: 24/8/2006]

Por tais razões,  em virtude de não haver  no acórdão qualquer
omissão  a  ser  sanada,  e  não  sendo  o  caso  de  reexame  das  questões  já
apreciadas, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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