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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0027632-72.2010.815.2001
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
EMBARGANTE: Alessandro Carlos da Silva Ramalho
ADVOGADO: José Hiram de Castro Veríssimo
EMBARGADO: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Maria Clara Carvalho Lujan

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. SUPOSTA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração se prestam apenas para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial.

-  As  questões  levantadas  nos  embargos  foram devidamente
analisadas no julgado. Por isso, não dizem respeito a qualquer
dos vícios que ensejam o cabimento dos aclaratórios.  Então,
esta via recursal é inadequada para a situação.

 

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
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de declaração.

ALESSANDRO  CARLOS  DA  SILVA  RAMALHO  opôs  novos
embargos declaratórios alegando omissão no acórdão (f. 130/132v) desta
Segunda Câmara Cível que, nos autos da ação declaratória de nulidade de
ato administrativo c/c reintegração em cargo público, ajuizada em face do
ESTADO  DA  PARAÍBA,  rejeitou  embargos  de  declaração  anteriormente
manejados.

Historiam os autos que o ora embargante busca ser reintegrado
aos quadros da Polícia Militar da Paraíba, após ter pedido desligamento
em  meados  do  ano  de  1999,  para  cuidar  do  seu  pai  que  estava
acometido  de  Neoplasia  do  Pâncreas.  Contudo  o  feito  foi  extinto  pela
prescrição, na forma do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, pois a ação
somente foi ajuizada em 26 de maio de 2010. A apelação foi desprovida e
foram  rejeitados  os  primeiros  embargos  declaratórios  opostos  sob  o
argumento de existência de obscuridade e omissão.

Nestes  segundos embargos  de  declaração  o  recorrente
assevera que esta Corte de Justiça deve afastar a prescrição do direito
alegado,  reconhecendo  seu  pleito  de  ser  reintegrado  aos  quadros  da
Polícia Militar da Paraíba (f. 134/137).

É o breve relato.

               VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                      Relator

Os embargos de declaração somente são cabíveis para atacar
omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, pontos sobre
os quais deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se. Caso a decisão não
esteja eivada com um desses vícios, não há que se falar em aclaratórios.

In casu, o embargante alega que o acórdão de f. 130/132v foi
omisso quanto  à  suposta  prescrição  do  direito  alegado,  de  ser
reintegrado aos quadros da Polícia Militar da Paraíba. 
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Contudo não é isso que se observa nos embargos combatidos,
uma vez que a questão referente à prescrição foi devidamente enfrentada
tanto no recurso apelatório como nos primeiros aclaratórios. 

O Supremo Tribunal  Federal  entende que a via  recursal  dos
embargos  de  declaração  –  especialmente  quando  inocorrentes  os
pressupostos  que  justificam  a  sua  adequada  utilização  –  não  pode
conduzir,  sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-processual  dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, omissão ou contradição.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão, nem erro material
nos  embargos  declaratórios  vergastados,  mas  apenas  entendimento
jurídico diverso entre o Juízo de segundo grau e o embargante.

Sobre o conceito de omissão, é esclarecedor o ensinamento dos
processualistas  Fredie  Didier  Jr.  e  Leonardo  José  Carneiro  da  Cunha,
adiante transcrito:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um
pedido;  b)  sobre argumentos relevantes  lançados pelas  partes;  c)
ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.1

Como  se  vê,  a matéria  tratada  nos  presentes  embargos
demonstra, de forma clara e inconfundível, a intenção do embargante
de rediscutir os fundamentos que serviram de base justificadora
da decisão embargada. 

Nos  exatos  termos  do  artigo  463  do  CPC,  ”ao  publicar  a
sentença  de  mérito,  o  juiz  cumpre  e  acaba  o  ofício  jurisdicional,  só
podendo alterá-la: I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da
parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II - por meio
de embargos de declaração”.

Os presentes embargos nem de longe apontam existência de

1 In Curso de Direito Processual Civil. 3 ed. Salvador, 2007, p. 159.
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inexatidão material  ou de  erros no julgado, os quais permitam alterá-lo
pelo mesmo órgão julgador.

O  artigo  535  do  CPC  limita  o  cabimento  de  embargos
declaratórios a “quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade ou
contradição”,  bem ainda quando “for omitido ponto sobre o qual  devia
pronunciar-se o juiz ou Tribunal”.

Assim,  os  embargos  de  declaração  destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir
omissões  que  eventualmente  se  registrem  no  acórdão  proferido  pelo
Tribunal. 

Essa  modalidade  recursal  só  permite  o  reexame  da  decisão
embargada  para  o  específico  efeito  de  viabilizar  um  pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações
de  obscuridade,  omissão  ou  contradição,  complemente  e  esclareça  o
conteúdo da decisão.

Esse entendimento é pacífico no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
EXIGIBILIDADE. CPC, 535. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. - Os embargos
de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais,
consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se,
para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de
cabimento.  Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo. Embargos rejeitados, sem discrepância.2 

Destarte, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o

2 EDcl no AgRg no Ag n. 207.969-0 – SP. Relator Ministro Francisco Falcão. Segunda Turma, Unânime. DJ
19/10/99. BSTJ 18 – (Boletim do Superior Tribunal De Justiça, 18/32).
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Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                            Relator


	PROCURADORA: Maria Clara Carvalho Lujan

