
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0012399-69.2009.815.2001
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Marcos Feliciano Pereira Barbosa

(Adv. Ronaldo Pessoa dos Santos – OAB/PB nº 8.472)
EMBARGADO: Estado da Paraíba, neste ato representado por seu procurador Felipe

de Brito Lira Souto

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  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.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 179.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Marcos
Feliciano Pereira Barbosa contra acórdão de minha lavra que negou provimento ao
apelo do embargante e deu provimento parcial a recurso adesivo da Edilidade, tão
somente  para  adequar  os  consectários  legais,  mantendo,  por  sua  vez,  os  demais
termos da sentença que condenara o Poder Público ao pagamento, em favor da parte
autora, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Inconformado com o provimento in questo, o polo promovente
apresentou suas razões recursais, arguindo, em síntese: a contradição do julgado, ao
ter deixado de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos



materiais, incorrendo em divergência relativamente à Jurisprudência pátria.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão atacada, mas prequestionar e rediscutir matéria que versa sobre o
mérito da demanda, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

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.

À luz desse referido raciocínio, adiante-se que não se detecta
qualquer defeito a ser sanado ou integrado no acórdão ora atacado, especialmente
porquanto a lide fora dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 

Com  efeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciara  toda  a
matéria  posta  à  análise,  mormente  ao  se  considerar  que a  matéria  ventilada  nos
aclaratórios fora devidamente analisada e motivadamente refutada no acórdão.

A esse respeito, basta denotar a clara ausência da contradição
apontada pelo polo embargante, notadamente porque, ao arrepio do defendido pelo
mesmo, a contradição apta a legitimar a via do recurso de integração, com arrimo no
artigo 1.022, I,  in fine, do CPC vigente, é aquela interna ao julgado, e não a que tem
por parâmetro de verificação a existência de julgado ou norma alheios ao decisum.

Referendando tal raciocínio, emerge a Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OFENSA  AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015  NÃO
CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de
dúvidas,  não  havendo  falar  em  omissão,  contradição  ou
obscuridade. 2.  Estão ausentes as hipóteses previstas no art.



1.022 do CPC/2015,  uma vez que houve solução integral  da
controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações
trazidas  pelo embargante diz  respeito  a  fatores  externos  ao
processo,  não  sendo  o  recurso  de  Embargos  de  Declaração
instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte. 4.
A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  mutatis
mutandis,  preconiza  que  "a  contradição  remediável  por
embargos  de  declaração,  é   aquela  interna  ao  julgado
embargado,  a  exemplo  da  grave  desarmonia  entre  a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de
evidenciar  uma  ausência  de  logicidade  no  raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não
se  presta  a  corrigir  contradição  externa,  bem  como  não  se
revela  instrumento  processual  vocacionado  para  sanar
eventual  error  in  judicando"  (EDcl  no  HC  290.120/SC,  Rel.
Ministra  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  julgado  em
26/8/2014,  DJe  29/8/2014.)  5.  Embargos  de  Declaração
rejeitados.  (EDcl  no  AgInt  no  REsp  1597299/PE,  Rel.  Min.
HERMAN BENJAMIN, T2, 23/05/2017, DJe 16/06/2017).

Ressalte-se,  ainda, que 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)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF –
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE
DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A
NATUREZA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos  de  declaração,  cujos  pressupostos  estão
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a
eliminar  contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a
respeito  de  questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o
desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como
prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria
já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a
função integrativa dos embargos declaratórios. 4.  Embargos
de  declaração  rejeitados.  (STJ  –  Edcl  no  Resp  592839/RS  –
Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010).



Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos. 

Sobre o tema, o STJ decide que, “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.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/09).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


