
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002749-56.2012.815.0331.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Gilmar de Souza Viana.
Advogado : Franciclaudio de França Rodrigues – OAB/PB Nº 12.118.
Embargado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA  JÁ  ANALISADA  NA
SENTENÇA.  PRECLUSÃO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DO  VÍCIO  APONTADO.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
APRECIADA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.   IMPOSSIBI-
LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
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 destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- Consoante entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal  de  Justiça,  “por  ser  matéria  de  ordem
pública,  a prescrição pode ser alegada a qualquer
momento  nas  instâncias  ordinárias.  Entretanto,
incidirá  a  preclusão  se  já  houver  pronunciamento
judicial a respeito da questão, sendo inadmissível o
ressurgimento posteior da controvérsia.”  (AgInt  no
REsp  1403886/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
23/08/2016, DJe 29/08/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara  Cível  do Tribunal  de Justiça  da  Paraíba  em rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  380/384) opostos
por Gilmar de Souza Viana, desafiando os termos do acórdão (fls. 369/378),
o qual deu parcial provimento ao recurso apelatório interposto pelo Ministério
Público do Estado da Paraíba nos autos da “Ação por Ato de Improbidade
Administrativa”  ajuizada  pelo  embargado  em  face  do  embargante  e  de
Fernando Gomes da Silva. 

Fundamentado no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
a  parte  embargante  alega,  em suma,  a  ocorrência  de  omissão  no  julgado,
porquanto não se pronunciou sobre a prescrição. Sustenta que a matéria deve
ser apreciada por ser questão de ordem pública, devendo-se observar o prazo
de cinco anos a contar da data do fato noticiado nos autos. Defende, ainda, que
não há improbidade administrativa quando inexiste lesão ao Poder Público.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ressaltando a finalidade de
prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão  ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
existência  de  omissão no  julgado,  verifica-se  que,  em  verdade,  apenas
apresenta  inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido.

Isso porque não houve qualquer omissão, tampouco contradição
ou obscuridade no acórdão, conclusão que se revela da mera leitura das razões
pretensamente aclaratórias apresentadas pelo recorrente.

Alega  o  embargante  a  existência de  omissão  no  julgado,
porquanto não se pronunciou sobre a prescrição, matéria de ordem pública que
pode  ser  alegada  a  qualquer  momento.  Defende,  ainda,  que  não  há
improbidade administrativa quando inexiste lesão ao Poder Público.

No que tange à prescrição, verifica-se que esta prejudicial de
mérito já foi devidamente rejeitada na sentença (fls. 310/321), sem que tenha
sido alvo de recurso, tampouco de questionamento em sede de contrarrazões
recursais, não se mostrando possível o reexame da matéria neste momento,
ainda que de ordem pública, em razão da preclusão. 
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Nesse sentido, colaciono precedentes do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL   CIVIL   E  TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INSURGÊNCIA
RECURSAL   NO   MOMENTO   OPORTUNO.
SÚMULA   7/STJ.   MATÉRIA   DE   ORDEM
PÚBLICA.   DECISÃO  JUDICIAL.  FALTA  DE
IMPUGNAÇÃO  OPORTUNA.  PRECLUSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1.  O  acórdão  recorrido  foi  categórico ao afirmar
que  "a  questão  referente   a   ocorrência   da
prescrição  encontra-se  preclusa, não podendo ser
novamente discutida" .
2.  É  inviável,  portanto,  analisar  a  tese  defendida
no Recurso Especial,  pois  inarredável  a  revisão
do conjunto probatório dos autos  para  afastar as
premissas  fáticas  estabelecidas  pelo  acórdão
recorrido.  Aplica-se,  portanto,  o  óbice  da  Súmula
7/STJ.
3.  Embora  a  jurisprudência do STJ afirme que as
matérias de ordem pública   possam  ser  apreciadas
a  qualquer  momento,  igualmente reconhece  que
a  existência  de decisão anterior, como no presente
caso,  impede  nova apreciação, pois alcançada pela
preclusão,  o que ocorreu exatamente  no caso dos
autos.
4.  Agravo Interno não provido.”  (AgInt  no AREsp
877.213/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  01/09/2016,  DJe
06/10/2016) – (grifo nosso).

E,

“PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO   INTERNO.
OMISSÃO,   CONTRADIÇÃO  OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  QUESTÃO
DECIDIDA. PRECLUSÃO.
1.   A   firme  jurisprudência  do  STJ,  no  tocante  à
pretensão a haveres referentes  ao resgate da reserva
de poupança de plano de benefícios de   previdência
complementar,  orienta  que  "o  art.  75  da  Lei
Complementar   n.   109/2001   prestigia   o
entendimento consolidado no âmbito  do  STJ,  à  luz
do  ordenamento  jurídico  anterior  à sua vigência,
estabelecendo  que  prescreve  em  5  (cinco)  anos  o
direito às prestações  não  pagas nem reclamadas na
época própria, resguardados os  direitos dos menores
dependentes,  dos  incapazes  ou  dos  ausentes,  na
forma  do  Código  Civil".(REsp  1117220/SC,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013) 2.
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No  entanto,  o  primeiro  acórdão  proferido  pela
Corte  local  assentou   incidir,   na   vigência   do
CC/1916,  o  prazo  prescricional  vintenário,   sendo
certo  que  a  recorrente  não  manejou oportuno
recurso especial ao STJ, ainda que na modalidade
retida.  Com  efeito,  o   art.   473   do   CPC/1973
estabelece  ser  defeso à parte discutir  questões a
cujo respeito se operou a preclusão.
3.  Por ser matéria de ordem pública,  a prescrição
pode  ser  alegada  a  qualquer   momento   nas
instâncias  ordinárias.  Entretanto,  incidirá  a
preclusão  se  já  houver  pronunciamento  judicial
a  respeito  da questão,   sendo   inadmissível   o
ressurgimento   posterior   da controvérsia.  (AgRg
no  AREsp  503.933/SP,  Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS   BÔAS   CUEVA,   TERCEIRA  TURMA,
julgado  em  18/06/2015, DJe 03/08/2015) 4. Agravo
interno não provido.”  (AgInt no REsp 1403886/RJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016) –
(grifo nosso).

Com  efeito,  mesmo  se  a  prescrição  de  matéria  de  ordem
pública,  opera-se  a  preclusão,  nos termos do art.  507 do Novo Código de
Processo  Civil,  quando  sobre  a  questão  já  tenha  havido  expresso
pronunciamento judicial, sem a interposição de recurso questionado a matéria,
sob pena de eternizar a discussão, bem como violar os princípios da economia
processual, segurança jurídica e razoavél duração do processo. 

No que diz respeito à alegação do embargante de que  não há
improbidade  administrativa  quando  inexiste  lesão  ao  Poder  Público,  tal
argumento já foi devidamente enfrentado no acórdão. 

Peço vênia para transcrever excerto do acórdão embargado (fls.
369/378), in verbis:

“Consigno,  ainda,  que  não  merece  prosperar  o
argumento dos  apelados,  acolhido na sentença,  de
que é indispensável a prova da existência de dano ao
erário  para  que  seja  configurado  o  ato  de
improbidade,  isso  porque  a  Lei  de  Improbidade  é
expressa  ao  dispensar  o  requisito  do  dano  ao
patrimônio público, vejamos:
“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei
independe:
I  –  da  efetiva  ocorrência  de  dano  ao  patrimônio
público,  salvo  quanto  à  pena  de  ressarcimento;”
(grifo nosso). 
Com efeito, como já exposto, a citada lei disciplinou
os  atos  de  improbidade  em  três  aspectos,  quais
sejam: a) atos que importem enriquecimento ilícito
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(art. 9º); b) atos que acarretem dano ao erário (art.
10º) e c) atos que ofendem os princípios que regem a
Administração Pública (art. 11º). 
Ressalto que não há que se falar em aplicação do
princípio da insignificância ao caso em apreço, isso
porque,  em  que  pese  os  atos  praticados  pelos
apelados  não  envolver  valor  alto  (R$ 1.000,00),  a
conduta foi de extrema gravidade, na medida em que
se  utilizaram  do  fato  de  serem  policiais  militares
para cobrar de cidadão quantia indevida  para que
não  adotassem  as  providências  a  que  estavam
obrigados em virtude do cargo.
Assim, comprovada as condutas ilegais dolosas dos
apelados que  atentaram contra  os  princípios  que
regem  a  Administração  Pública,  bem  como
acarretaram  enriquecimento  ilícito  dos  agentes
públicos,  deve  ser  reformada  a  sentença  de
improcedência do pedido inicial.” (fls. 376/377).  

Como se  vê,  o  acórdão embargado solucionou a  questão  de
forma  devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Portanto, ao levantar pontos já analisados, o insurgente, repita-
se, apenas revela seu inconformismo com o resultado da decisão que não lhe
foi  favorável,  com vistas à  obtenção da modificação do  decisum,  o que se
mostra  inviável,  ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  conforme  já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta colenda Corte de Justiça. Confira-
se:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado  enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
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declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJEDcl no
MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
28/10/2015, DJe 11/11/2015) - (grifo nosso).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos, ainda que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há
outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
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Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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