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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000369-68.2015.815.0941
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Água Branca
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada,  em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Município de Jurú
ADVOGADO: Rodrigo Lima Maia (OAB/PB 14.610)
EMBARGADO: João Bosco Barbosa de Lima
ADVOGADO: Marcelino Xenófanes Diniz de Souza (OAB/PB 11.015)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

- Do STJ: “Os embargos de declaração têm a finalidade simples e
única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória  ou  que  incorra  em erro  material,  afirmação  que  se
depreende  dos  incisos  do  próprio  artigo  1.022  do  CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar,  especificamente, um desses vícios do ato decisório,  e não
para que se adequar a decisão ao entendimento dos embargantes,
nem  para  o  acolhimento  de  pretensões  que  refletem  mero
inconformismo,  e  menos  ainda  para  rediscussão  de  matéria  já
resolvida. (EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  08/03/2017,  DJe
14/03/2017).

- Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os  embargos
declaratórios. 

O MUNICÍPIO DE JURÚ opôs  embargos  de  declaração  (f.  72/79)
contra  a  decisão  monocrática  (f.  63/67)  que  não  conheceu  do  recurso
apelatório, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O julgado embargado tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO
IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 932, INCISO
III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Do STJ: “Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o
princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o
recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação
do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da
súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1ª Turma, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp nº 1.367.370/MG,
2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl
no REsp 1310000/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe
28/08/2012.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015).

-  Não enfrentando os fundamentos da sentença, a apelação padece de
regularidade  formal,  pressuposto  extrínseco  de  admissibilidade  recursal,
por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Nas  razões  dos  aclaratórios  o recorrente  arguiu erro  material  do
julgado, uma vez que “o fato do embargante repetir os argumentos da inicial
em sede recursal, bem como, ressaltar a mera demonstração de interesse de
reformar  a  decisão combatida,  não se  configura  óbice  ao  conhecimento  do
Recurso  de  Apelação,  já  que  os  mesmos  são  suficientes  para  impugnar  a
fundamentação da r. sentença” (sic, f. 76). Por fim, requereu o acolhimento dos
aclaratórios com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (f. 82).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator 

Da leitura do recurso percebe-se, inicialmente, que a pretensão do
demandado/embargante não é apenas sanar omissão, contradição, obscuridade
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ou erro material  da decisão embargada,  mas sim  rediscutir  a matéria já
conhecida e julgada por esta Corte de Justiça.

Nos termos do art. 1.022 do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em discussão mostra-se totalmente descabida a alegação de
defeito a ser integrado no acórdão, porquanto o  decisum foi bastante claro e
abordou de forma coerente todos os aspectos necessários para a solução da
lide. 

Para ilustrar, segue trecho do decisum embargado:

Inicialmente, cabe observar que o recebimento da apelação encontra óbice
intransponível à sua admissibilidade, ante a ausência de dialeticidade.

A sentença decidiu pela procedência do pedido exordial, sob o argumento
de  que  o  Município  de  Juru  não  comprovou  o  pagamento  das  verbas
cobradas pelo autor, ônus que lhe competia nos termos do art. 333, inciso
II,  do  CPC/1973,  aplicável  à  espécie  (decisão proferida  em outubro  de
2015).

O recurso apelatório, por sua vez, ressalta que a municipalidade encontra-
se em dificuldades de organização, em razão de sua gestão anterior, além
do  reflexo  decorrente  da  substancial  redução  das  cotas  do  Fundo  de
Participação dos Municípios e dos investimentos necessários no combate à
seca.

Logo,  o  recurso  apelatório  não  apresenta  argumentos  que
ataquem,  especificamente,  os  termos  da  sentença,  fato  que
impossibilita a reapreciação da matéria por esta Corte, impondo-se o não
conhecimento  da  insurgência.  Registre-se  que  o  simples  relatório  do
processo feito pelo apelante não é suficiente para rebater os fundamentos
utilizados pelo Juízo da causa.

No mesmo sentido, ensina Nelson Nery Júnior:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas  manifeste  sua
inconformidade  com  o  ato  judicial  impugnado,  mas  também  e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada.” (In Teoria Geral dos Recursos,
4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 314).

Assim, para a apreciação da matéria é necessário que haja impugnação
específica, com fundamentação lógica, sob pena de não conhecimento do
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recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de que o
princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o
recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação
do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da
súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1ª Turma, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp nº 1.367.370/MG,
2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl
no REsp 1310000/MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe
28/08/2012.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015).

A jurisprudência, aliás, tem, reiteradamente, firmado esta posição. Senão,
vejamos os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. NÃO
PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia
processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo
regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito
infringente. 2. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento
da decisão agravada. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade,
cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo
em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento. (EDcl no AREsp 628.687/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da
lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia
estabelecida nos autos. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta
o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
da Súmula n. 211/STJ. 3. A discrepância entre as razões recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso
especial. Incidências das Súmula n. 283 e 284 do STF. 4. O recurso
especial não comporta o exame de questões que impliquem reexame do
conteúdo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, o
Tribunal de origem concluiu que ficou devidamente comprovada a perda de
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renda em razão do acidente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 91.383/DF,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  ACÓRDÃO  REGIONAL
FUNDAMENTADO  -  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DO  FUNDAMENTO  DA
DECISÃO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. […]  2. Quanto à aplicação do
princípio  da  dialeticidade  recursal,  as  razões  recursais  devem
impugnar,  com  transparência  e  objetividade,  os  fundamentos
suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1201539/MS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

Em casos semelhantes ao tratado nestes autos, igualmente ajuizados em
face do Município de Juru, assim se pronunciou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA A
QUO.  ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  PROCESSUAL  DA
DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APLICAÇÃO DO ARTIGO 932,  III,  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. - O apelante constrói tese genérica acerca dos
direitos sociais pleiteados pela autora, sem fazer qualquer ressalva ao direito
concedido pelo magistrado a quo. À evidência, o recorrente não impugnou
especificamente  as  razões  de  decidir  do  magistrado,  deixando  de
construir  argumentação  apta  a  contrariar  a  tese  sustentada  na
sentença.  Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos
devem  ser  fundamentados. É  mister  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida.  O  juízo  de  admissibilidade,  quanto  à
apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública,
devendo ser  apreciado pelo  órgão julgador,  independente  do requerimento.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006147920158150941, Relator:
DES. JOAO ALVES DA SILVA, j. em 09/08/2016).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO DE  COBRANÇA  -  SERVIDOR  PÚBLICO  -  VERBAS
SALARIAIS  -  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  -  IRRESIGNAÇÃO  -  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  -  REGULARIDADE  FORMAL  DO  RECURSO  -
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC
- SEGUIMENTO NEGADO. - O Princípio da Dialeticidade Recursal, que encontra
fundamento no artigo 514 do Código de Processo Civil, assegura que o apelante
deve demonstrar ao juízo ad quem as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende cabível a reforma ou anulação da sentença recorrida. - Ao deixar, o
recorrente,  de  expor  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  o
levaram a  rebelar-se  contra  a  decisão  guerreada,  denota-se  que  o
mesmo não atendeu a um requisito de admissibilidade recursal, o que
leva ao não conhecimento da súplica interposta. Ante o exposto, e com
base no artigo 557, caput, do código de processo civil1, nego seguimento ao
apelo.  (TJPB;  AI  2012681-86.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto;
DJPB 05/11/2014; Pág. 17) Vistos, etc. (ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00010709720138150941, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES, j. em 29/01/2016).



EDcl n. 0000369-68.2015.815.0941                                                                                                                      6

Ademais, em seu recurso apelatório o Município de Juru reconhece a dívida
ao responsabilizar a gestão anterior pelo inadimplemento, fato este que só
vem  a  reafirmar  a  convicção  de  que  agiu  com  acerto  a  magistrada
sentenciante.

Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil/20151,  não  conheço  do  recurso  apelatório, uma  vez  que  não
impugnou  especificamente  os  fundamentos  da  sentença  combatida,
violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. (f. 64/67).

À  vista  de  tais  ponderações,  é  forçoso  concluir  que  o  decisum
embargado analisou com exatidão a matéria submetida ao crivo desta Relatoria
ao reconhecer a violação ao princípio da dialeticidade recursal, - porquanto foi
construída tese genérica apelatória de que a municipalidade encontra-se em
dificuldades de organização, em razão de sua gestão anterior, além do reflexo
decorrente  da  substancial  redução das  cotas  do  Fundo  de  Participação dos
Municípios e dos investimentos necessários no combate à seca -, não havendo
que se falar em erro material.

O  recorrente  busca  desconstituir  o  ato  decisório  prolatado,
pretendendo,  além  do  mero  exame  dos  pressupostos  condicionadores  da
adequada  utilização  dos  embargos  de  declaração  –  elementos  esses
inexistentes no caso  sub judice – rediscutir a própria matéria que constituiu
objeto de apreciação no julgamento realizado.

O STJ, em reiterados julgados, tem vedado a utilização dos
embargos de declaração quando o recorrente, em sede absolutamente
inadequada, deseja obter o reexame da matéria que foi correta e integralmente
apreciada. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  N.  3/STJ.  SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL.  INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS  PREVISTOS  NO  ART.
1.022  DO  CPC/2015.  INCONFORMISMO  DO  EMBARGANTE.  EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS.  1.  Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade
simples  e  única  de  completar,  aclarar  ou  corrigir  uma  decisão
omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do
CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando
destinada  a  atacar,  especificamente,  um  desses  vícios  do  ato
decisório, e não para que se adequar a decisão ao entendimento
dos  embargantes,  nem  para  o  acolhimento  de  pretensões  que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida. 2. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido

1 Art. 932. Incumbe ao relator: 

  […]

  III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida; […].
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de que não lhe cabe, na via especial, a análise de violação aos dispositivos
constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição  do  apelo  extraordinário,  sob  pena  de  haver  usurpação  de
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.  (EDcl no MS 22.724/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 08/03/2017,
DJe 14/03/2017).

Registro, ademais, que os aclaratórios são meios impróprios para a
adequação  da  decisão  ao  entendimento  do  embargante,  devendo  a  parte
utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda necessário.

A ausência de vícios que autorizam o cabimento dos embargos de
declaração  torna  prejudicado  o  prequestionamento  pretendido  pelo
embargante. Eis jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  IMPROPRIEDADE  DO  MEIO  ESCOLHIDO.
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. - Ainda que para fim de prequestionamento, devem estar
presentes  os  três  requisitos  ensejadores  dos  Embargos  de
Declaração. (Processo  n.  00010993820118150321,  Relator:  Des.
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 14-09-2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.
PRETENSÃO  DE  MERA  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
IMPERIOSA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. - Os embargos de declaração
consubstanciam recurso de integração, não se prestando para reexame da
matéria. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no  julgado,  incabíveis  se  revelam  os  aclaratórios,  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"1. Ademais,  ao prequestionamento,
entendo não ser mister o exame explícito dos artigos ditos como
violados  (prequestionamento  explícito),  sendo  suficiente  que  a
matéria objeto da lide tenha sido discutida (prequestionamento
implícito). (Processo  n.  00001809320118150371,  Relator:  Des.
JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 22-06-2016).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Corrija-se  a  autuação  do  processo,  de  modo  que  passe  a
constar como advogado do embargante “Dr. Rodrigo Lima Maia”.

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

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, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


