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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
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pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

- 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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
74/80, opostos por Fábio Fernandes Fonseca contra acórdão, fls.  63/72, que  negou
provimento ao Agravo Interno, manejado pelo ora embargante.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência  de  omissão  no  julgado  combatido,  tendo  em  vista  a  ausência  de
manifestação acerca do art. 71, § 3º, da Constituição Federal e a interpretação dada
ao referido dispositivo legal pelo  Supremo Tribunal Federal. Ao final, pugna pela
necessidade de prequestionamento da matéria.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o
feito,  pois,  analisando  o  decisum  embargado,  verifica-se  a  pertinente  abordagem
acerca da matéria, objeto da presente lide.

Explico.
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O embargante argumenta ausência de manifestação
sobre o art. 71, § 3º, da Constituição Federal, consoante a interpretação dada pelo
Supremo  Tribunal  Federal  acerca  do  aludido  dispositivo  legal,  em  sede  de
repercussão geral (ARE 641.896 e RE 606.306).

Todavia, convém esclarecer que a repercussão geral
presente  no  RE  606.306  diz  respeito  à  legitimidade  do  Ministério  Público para
executar título executivo extrajudicial, imposta pelo  TCE - Tribunal de Contas do
Estado, decorrente da imputação de débito aos executados.

No  referido  julgado,  o  Ministro  Gilmar  Mendes,
posicionou-se  no  sentido  de  que  as  condenações  patrimoniais  impostas  pelos
Tribunais  de  Contas,  com  base  no  art.  71,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  não  se
enquadrariam  na  hipótese  de  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, descrita no art.  129, III, do texto
constitucional, de modo que, apenas o ente público beneficiário teria legitimidade
para promover citada ação. 

Logo, sem maiores delongas a interpretação contida
no RE 606.306 não se refere à questão debatida nos autos, qual seja a legitimidade do
Estado da Paraíba para executar multa imposta pelo respectivo Tribunal de Contas
do Estado ao executado.

Avançando na análise recursal, quanto à repercussão
geral  contida no julgado ARE 641.896,  insta registrar  que o Ministro Marco Aurélio
limitou-se  a  determinar  a  suspensão  dos  processos  em  curso  em  seu  próprio
Gabinete,  não  decidindo,  pois,  a  matéria  em  discussão,  consoante  se  conclui  do
respectivo excerto abaixo transcrito:

A questão constitucional que se apresenta é única: a
execução de multa aplicada por Tribunal de Contas
estadual  cabe  ao  estado  ou  ao  município  no  qual
ocorrida  a  irregularidade,  o  desvio  de  conduta
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implementado pelo Chefe do Executivo? Melhor dirá
o Colegiado.
3. Admito configurada a repercussão geral.
4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do
incidente,  até  mesmo  separando  e  sobrestando
processos,  em  curso  no  Gabinete,  a  versarem
idêntica matéria.
5. Uma vez admitida a repercussão geral, colham o
parecer do Ministério Público Federal.
6. Publiquem. (…) - negritei.

Nessa senda,  conclui-se  que a controvérsia posta a
desate ainda não foi  decidida pelo  Supremo Tribunal  Federal,  como o recorrente
alega em seus aclaratórios, porquanto não merece guarida sua tese recursal de que o
acórdão combatido encontra-se contrário ao posicionamento  recente  adotado pelo
Supremo Tribunal Federal.

De  outra  banda,  tendo  em  vista  a  diferença  entre
imputação de débito e multa, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
de que a legitimidade para manejar a ação de cobrança alusiva ao crédito originado
de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas é do ente público que
mantém a aludida Corte, ou seja, no caso, em comento, o Estado da Paraíba.

Nesse  diapasão,  para  melhor  elucidar  a  matéria,
colaciono ementa do referido julgado: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
LEGITIMIDADE  PARA  EXECUTAR  MULTA
IMPOSTA  A  DIRETOR  DE  DEPARTAMENTO
MUNICIPAL  POR  TRIBUNAL  DE  CONTAS
ESTADUAL. PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM A
CORTE DE CONTAS.
1. Em diversos precedentes esta Corte concluiu que a
legitimidade  para  executar  multa  imposta  a  gestor
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público municipal por Tribunal de Contas Estadual é
do próprio ente municipal fiscalizado, em razão do
resultado  do  julgamento  do  Supremo  Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 223037-1/SE, de
relatoria  do  Min.  Maurício  Corrêa  (AgRg  no  Ag
1215704/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 2.2.2010; AgRg no REsp 1065785/RS, Rel.
Min.  Francisco  Falcão,  Primeira  Turma,  DJe
29.10.2008;  e  REsp  898.471/AC,  Rel.  Min.  José
Delgado, Primeira Turma, DJ 31.5.2007).
2.  Contudo,  a  mudança  de  entendimento  ora
preconizada  decorre,  com todas  as  vênias  dos  que
vinham entendendo em contrário,  de  interpretação
equivocada  do  mencionado  julgamento,
especificamente em razão da redação do item 2 de
sua ementa: 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  TRIBUNAL  DE
CONTAS  DO  ESTADO  DE  SERGIPE.
COMPETÊNCIA  PARA  EXECUTAR  SUAS
PRÓPRIAS  DECISÕES:  IMPOSSIBILIDADE.
NORMA  PERMISSIVA  CONTIDA  NA  CARTA
ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.  As decisões das Cortes de Contas que impõem
condenação  patrimonial  aos  responsáveis  por
irregularidades  no  uso  de  bens  públicos  têm
eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º). Não
podem,  contudo,  ser  executadas  por  iniciativa  do
próprio Tribunal de Contas, seja diretamente ou por
meio do Ministério  Público que atua perante ele.
Ausência  de titularidade,  legitimidade e  interesse
imediato e concreto.
2.  A ação de cobrança somente pode ser proposta
pelo  ente  público  beneficiário  da  condenação
imposta pelo Tribunal de Contas, por intermédio de
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seus  procuradores  que  atuam  junto  ao  órgão
jurisdicional competente.
3.  Norma  inserida  na  Constituição  do  Estado  de
Sergipe,  que permite  ao Tribunal  de Contas local
executar suas próprias decisões (CE, artigo 68, XI).
Competência não contemplada no modelo federal.
Declaração  de  inconstitucionalidade,  incidenter
tantum, por violação ao princípio da simetria (CF,
artigo 75). Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 223037, Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno,
DJ 2.8.2002) 
3.  Com  base  no  precedente  da  Corte  Suprema,
extraiu-se  a  exegese  de  que  em  qualquer
modalidade de condenação - seja por imputação de
débito, seja por multa - seria sempre o ente estatal
sob o qual atuasse o gestor autuado o legítimo para
cobrar a reprimenda.
Todavia, após nova análise, concluiu-se que o voto
de Sua Excelência jamais caminhou por tal senda,
tanto assim que, no âmbito do Tribunal de Contas
da União tal  tema é vencido e positivado por ato
administrativo daquela Corte de Contas.
4. Em nenhum momento a Suprema Corte atribuiu
aos  entes  fiscalizados  a  qualidade  de  credor  das
multas  cominadas  pelos  Tribunais  de  Contas.  Na
realidade, o julgamento assentou que nos casos de
ressarcimento  ao  erário/imputação  de  débito  a
pessoa  jurídica  que  teve  seu  patrimônio  lesado  é
quem - com toda a razão - detém a titularidade do
crédito consolidado no acórdão da Corte de Contas.
5.  Diversamente  da  imputação  de
débito/ressarcimento ao erário, em que se busca a
recomposição  do  dano  sofrido  pelo  ente  público,
nas  multas  há  uma  sanção  a  um  comportamento
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ilegal da pessoa fiscalizada, tais como, verbi gratia,
nos  casos  de  contas  julgadas  irregulares  sem
resultar débito; descumprimento das diligências ou
decisões  do  Tribunal  de  Contas;  embaraço  ao
exercício das inspeções e auditorias; sonegação de
processo,  documento  ou  informação;  ou
reincidência  no  descumprimento  de  determinação
da Corte de Contas.
6. As multas têm por escopo fortalecer a fiscalização
desincumbida  pela  própria  Corte  de  Contas,  que
certamente  perderia  em  sua  efetividade  caso  não
houvesse  a  previsão  de  tal  instrumento
sancionador.  Em  decorrência  dessa  distinção
essencial  entre  ambos  -  imputação  de  débito  e
multa  -  é  que  se  merece  conferir  tratamento
distinto.
7.  A solução  adequada é  proporcionar  ao  próprio
ente  estatal  ao  qual  esteja  vinculada  a  Corte  de
Contas  a  titularidade  do  crédito  decorrente  da
cominação da multa por ela aplicada no exercício de
seu mister.
8.  "Diferentemente,  porém,  do  que  até  aqui  foi
visto, em se tratando de multa, a mesma não deve
reverter para a pessoa jurídica cujas contas se cuida.
Nesse caso, deve reverter em favor da entidade que
mantém  o  Tribunal  de  Contas."  (Jorge  Ulisses
Jacoby Fernandes in Tribunais de Contas do Brasil
– Jurisdição e Competência).
9. Não foi outra a solução preconizada pelo próprio
Tribunal de Contas da União, por meio da Portaria
n. 209, de 26 de Junho de 2001 (BTCU n. 46/2001),
relativa ao Manual para Formalização de Processos
de Cobrança Executiva, no qual se destacou que "a
multa é sempre recolhida aos cofres  da União ou
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Tesouro  Nacional".  Em  seguida,  por  meio  da
Portaria-SEGECEX  n.  9,  de  18.8.2006,  também
relativa ao Manual de Cobrança Executiva (BTCU n.
8/2006), a Corte de Contas da União dispôs: A multa
é sempre recolhida aos cofres da União ou Tesouro
Nacional  e  sua  execução  judicial  está  sob  a
responsabilidade  da  Procuradoria-Geral  da
União/AGU.
10.  Logo,  mesmo  nos  casos  em  que  a  Corte  de
Contas da União fiscaliza outros entes  que não a
própria  União,  a  multa  eventualmente  aplicada  é
revertida sempre à União - pessoa jurídica a qual
está  vinculada  -  e  não  à  entidade  objeto  da
fiscalização.
11.  Este  mesmo  raciocínio  deve  ser  aplicado  em
relação aos Tribunais de Contas Estaduais, de modo
que  as  multas  deverão  ser  revertidas  ao  ente
público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se
aplicadas contra gestor municipal.
12. Destarte, a legitimidade para ajuizar a ação de
cobrança  relativa  ao  crédito  originado  de  multa
aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas
é do ente público que mantém a referida Corte - in
casu, o Estado do Rio Grande do Sul -, que atuará
por intermédio de sua Procuradoria.
13.  Agravo  regimental  provido.  (AgRg  no  REsp
1181122/RS  –  2ª  Turma  do  STJ  -  Relator:  Ministro
Humberto  Martins,  Relator  para Acórdão:  Ministro
Mauro Campbell Marques - Julgado em: 06/05/2010) -
negritei.

A propósito, recente julgado da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
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Agravo em Recurso Especial. Execução fiscal. Multa
administrativa.  TCE. Legitimidade ativa do estado.
Exame  de  artigos  constitucionais.  Competência  do
STF.  Fundamento  constitucional.  Interpretação  de
Lei  local.  Impossibilidade.  Súmula  n.  280  do  STF.
Conheço  do  agravo  para  negar  seguimento  ao
recurso  especial.  (STJ;  Rec.  559.508;  Proc.
2014/0195550-4;  RJ;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves; DJE 06/02/2015) - destaquei.

Dessa forma, vislumbro que, na hipótese vertente, o
objeto da execução é o valor decorrente de multa, imposta pelo Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba a Fábio Fernandes Fonseca, porquanto a situação, em apreço, se
amolda ao precedente jurisprudencial, acima reportado, razão pela qual o Estado da
Paraíba  possui  a  legitimidade  para  cobrança  de  multa  aplicada  a  gestor  público
municipal  pelo Tribunal  de Contas do Estado,  com  arrimo na Lei  Complementar
Estadual nº 18/93.

Por oportuno,  é  de bom alvitre  consignar que esta
Corte de Justiça, no dia 31 de março de 2014, quando do julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência nº 2000733-84.2013.815.0000, cuja relatoria coube
ao Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, sedimentou entendimento no
sentido de que a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado deve
ser  proposta  pelo  ente  estatal  ao  qual  esteja  vinculada  o  órgão  sancionador,
enquanto  que,  a  legitimidade  para  promover  a  execução  de  título  executivo
decorrente de imposição de débito, ante a natureza de responsabilização civil pelo
prejuízo causado ao erário, é da pessoa jurídica, cujo patrimônio foi prejudicado.

Nesse sentido:

INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  MULTA  APLICADA  PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A AGENTE
PÚBLICO  MUNICIPAL.  EXECUÇÃO.
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LEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA DO ESTADO.
PRODUTO  REVERTIDO  AO  FUNDO  DE
FISCALIZAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  E  FI-
NANCEIRA MUNICIPAL.  CARÁTER PUNI-TIVO.
NATUREZA DIVERSA DO RESSAR-CIMENTO AO
ERÁRIO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  A  PRIMEIRA
CÂMARA E  AS  DE-MAIS  DESTE  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  ENTENDIMENTO
ADOTADO PELA MAIORIA DAS CÂMARAS.  -  A
natureza  das  multas  imputadas  pelas  Cortes  de
Contas aos agentes públicos não é de ressarcimento
ao  erário,  não  buscando,  pois,  a  recomposição  do
dano  sofrido.  Possuem,  sim,  caráter  punitivo  em
virtude de  mau procedimento para  com o tesouro
público, devendo, desta forma, serem revertidas em
favor do ente a que se vincula o órgão sancionador. -
Inexiste  para  o  ente  prejudicado  a  qualidade  de
credor  de  tais  valores,  sendo  estes,  por  disposição
legal,  revertidos  para  o  Fundo  de  Fiscalização
Orçamentária e Financeira Municipal, instituído pela
Constituição do Estado e que tem como objetivo o
fortalecimento e aprimoramento do controle externo
dos Municípios,  ficando sua administração a cargo
do  Tribunal  de  Contas.  -  VISTOS,  relatados  e
discutidos  os  presentes  autos.  ACORDAM  os
integrantes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  CONHECER  E  JULGAR
PROCEDENTE  O  CONFILITO  PARA
RECONHECER  QUE  É  EXCLUSIVAMENTE  DO
ESTADO  DA PARAÍBA A LEGITIMIDADE  PARA
PROPOR  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  MULTAS
APLICADAS  PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS
ESTADUAL  AOS  AGENTES  PÚBLICOS
MUNICIPAIS,  COM  FUNDAMENTO  NA  LEI
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COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  18/93.
UNÂNIME.  EM  SEGUIDA,  TAMBÉM  À
UNANIMIDADE,  FOI  APROVADA A SEGUINTE
SÚMULA:  “É  DO  ESTADO  DA PARAÍBA,  COM
EXCLUSIVIDADE,  A  LEGITIMIDADE  PARA
COBRANÇA DE  MULTA APLICADA A GESTOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  PELO  TRIBUNAL  DE
CONTAS  DO  ESTADO,  COM  BASE  NA  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/9”. - Tribunal
Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 31 de março de 2014. 

Pelas razões, acima aduzidas, não há que se falar em
omissão a ser sanada no decisum combatido, pois esta Corte de Justiça fundamentou
seu entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em incidente de
uniformização deste Sodalício. 

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar  todos  os  argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando
embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado.

Ilustrativamente, este Sodalício já se manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
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  magistrado  não  está
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obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  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).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Logo,  a  sustentação  do insurgente  de  injustiça  da
decisão  guerreada,  em  verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no
decisório combatido.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial  nº
11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA. O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
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omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Sobre  o  tema  em  discussão,  convém colacionar
julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL. EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMIS-  SÃO  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS EMBARGOS.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso
de  integração,  não  se  prestando para  reexame  da
matéria. 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).
” “constatado que a insurgência da 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.
”1.  (TJPB;  EDcl  0001443-23.2013.815.0491;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 13)

Diante  do  panorama  narrado,  observa-se  que  o
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acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pelo recorrente, tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador se manifestar sobre todos os fundamentos
legais  apontados  pelos  litigantes,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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