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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  DECISÃO
EMBARGADA –  APELAÇÃO CÍVEL –  DESPROVIMENTO
DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO  – MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -
INTERPOSIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS  -   ALEGADA
EXISTÊNCIA  DE  PONTO  OMISSO  NO  JULGADO   -
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  1.022 DO
CPC/2015 –  RECURSO QUE NÃO SE ENQUADRA  EM
SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS  AUTORIZADORAS  DA
CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS. 

Inocorrente  as hipóteses de  omissão,  contradição  e
obscuridade não há como prosperar o inconformismo cujo
real intento é a obtenção de efeitos infringentes,  com nítido
rejulgamento da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração interpostos  por Dênis
Pereira Januário, Emmanuel Nunes de Oliveira e Fábio Miguel Lopes em
face  de  acórdão  que negou  provimento  à  Apelação  Cível  manejada  pelos
embargantes  para manter a sentença proferida  que,  nos autos da Ação  Civil
Pública proposta pelo Ministério  Público;  julgou procedente o pedido inicial,
reconhecendo  a  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  pelos  réus,
capitulado no art.  11, caput e inciso I  da Lei  nº 8.429/92, condenando-os a
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de
uma  multa  civil  no  equivalente  a  dez  vezes  o  valor  de  suas  últimas
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remunerações mensais recebidas no cargo público.

Nas razões recursais, o embargante alega ter havido omissão no
acórdão embargado no tocante à questão preliminar de cerceamento de defesa
bem como sobre o art.  454 do CPC.  Após outras digressões, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso a fim de que o vício de omissão seja
sanado nos termos da legislação processual em vigor (fls. 488/493).

Intimado para contrarrazões (fls. 496v), o embargado apresentou
resposta ao recurso, pugnando pela rejeição dos embargos (fls. 497/503).

VOTO

A pretensão recursal não enseja acolhimento.

O art.  1.022 do CPC/2015 é  expresso ao limitar  os  embargos
declaratórios para os casos de  obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre  o  qual  deveria  ter  se  pronunciado  o  julgador,  ou  até  em razão  das
condutas descritas no artigo 489, § 1º, impedindo que o recurso seja utilizado
como forma de reexaminar matéria já solucionada no julgado. 

Na espécie, os Embargos foram opostos contra decisão publicada
na  vigência  do  CPC/2015,  apontando  eivas  no  acórdão  embargado,
consubstanciados em omissão  no tocante  a diversos aspectos discutidos na
decisão colegiada.

O vício de omissão não enseja acolhimento. 

No  caso  em  tela,  não  se  vislumbra  no  acórdão  guerreado
qualquer  hipótese que  permita  agasalhar  o  inconformismo  do  embargante,
porque a omissão indicada no tocante à análise do retardamento da análise do
processo administrativo não ostenta nenhum vício dessa natureza.

Com  efeito,  considera-se  omissa  a  decisão  que  não  se
manifestar sobre os pontos controvertidos ventilados no recurso apelatório.

Diversamente  do  alegado  pelo  embargante,  o teor  do  voto
abordou todas as questões de fato e de direito discutidos no processo. Sobre a
matéria ventilada no apelo, eis o trecho da decisão embargada:

Nas  razões  do  recurso,  alegam  os  apelantes  que  ficou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista a ausência de oportunização às partes de produção
probatória,  maculando a sentença e ferindo diretamente o
devido processo legal.

Analisando-se o cotejo probatório dos autos e levando em
consideração  os  princípios  da  economia  processual  e  da
celeridade  na  prestação  jurisdicional,  os  quais  devem
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informar  o  processo  civil,  parece-me  desnecessária  a
produção de novas provas, na medida em que se mostram
bastantes os documentos acostados aos autos.

Vale lembrar que a necessidade de realizar a produção de
provas  deve  ser  sopesada  pelo  magistrado  de  forma
prudente. Havendo elementos suficientes para formar o seu
convencimento ou envolvendo a matéria apenas questões
de  direito,  não  há  razão  para  novas  provas,  não
caracterizando violação ao princípio basilar da ampla defesa
(inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal) o julgamento
do processo no estado em que se encontra.

Consoante  reza  o  art.  370 do Código  de  Processo  Civil,
caberá  a  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo  as  diligências  inúteis  ou  meramente
protelatórias.

Nessa esteira, mostrando-se desnecessária ao julgamento
da demanda a realização de prova testemunhal ou pericial,
não  se  vislumbra  cerceamento  de  defesa  no  ato  do
magistrado  que  julga  antecipadamente  o  feito,
independentemente de sua produção.

No  presente  caso,  observa-se  que  os  autos  foram
amplamente instruídos, em especial com a juntada da cópia
do  processo  criminal  nº  0006170-37.2011.815.0251,  que
examina os mesmos fatos narrados na presente demanda. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no  sentido  da  possibilidade  de  utilização  da  prova
emprestada, produzida em ação penal, no âmbito da ação
de  improbidade  administrativa,  desde  que  respeitado  os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NECESSIDADE  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.
PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.
SÚMULA  83/STJ.  INQUÉRITO  CIVIL.  ABERTURA  COM
BASE  EM  DENÚNCIA  ANÔNIMA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  SÚMULA  83/STJ.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.  PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA CORTE E  DO
STF.  PARTICIPAÇÃO  DO  MP  EM  TODOS  OS
PROCEDIMENTOS  DE  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.
REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.
REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESPICIENDO A ANÁLISE QUANDO
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APLICADO O ENTENDIMENTO PACÍFICO PELA ALÍNEA
"A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.

1.  Cuida-se  de  ação  civil  pública,  por  improbidade
administrativa  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal,
objetivando a condenação por atos ímprobos, de ex-policial
Rodoviário Federal,  em decorrência de ter "continuamente
deixado  de  praticar  ato  de  ofício,  liberando  veículos
indevidamente, deixando de lavrar multas e, eventualmente,
cobrando,  aceitando  ou  solicitando  propina;  além  de  ter
defendido interesse ilegítimo de particular perante a Polícia
Rodoviária Federal; de ter deixado de praticar ato de ofício
em  razão  de  interesse  ou  sentimento  pessoal;  de
associação com outros policiais para a prática reiterada de
atos de improbidade administrativa, em troca de vantagem
ilícita" (fl. 1.164, e-STJ).

2.   Não  é  possível  o  conhecimento  do  recurso  especial
quando visa reformar entendimento do Tribunal a quo pela
desnecessidade  de  produção  de  prova,  e  o  recorrente
sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa.
Isso  porque  alterar  a  conclusão  do  julgador  a  quo  pela
desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes:

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à legalidade da prova emprestada,  quando esta é
produzida com respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Precedentes. Súmula 83/STJ. (...)”1

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DEFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.   REEXAME  DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou  obscuridade,  não  sendo  os  embargos  de  declaração
veículo adequado para o mero inconformismo da parte.

2.  Consoante  a  jurisprudência  pacificada  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  recurso  especial  será  considerado
deficiente  quando  o  dispositivo  legal  tido  por  violado  não
ampara  a  tese  defendida  pelo  recorrente,  mediante
aplicação analógica do verbete sumular 284/STF.

3.  A revisão  do  entendimento  para  acolher  a  pretensão
recursal de ausência de individualização e fundamentação
da pena aplicada, bem como para desconstituir as provas
utilizadas pelas instâncias originárias,  tornaria necessário o
reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via do recurso especial,  a teor do disposto na
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Súmula 7 do STJ.

4.  O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido "da admissibilidade do transplante de prova colhida
em  persecução  penal  ao  processo  em  que  se  imputa  a
prática  de  ato  de  improbidade,  desde  que  assegurado  o
contraditório  e  a  ampla  defesa  no  processo  em  que
utilizada" (AgRg no REsp 1.299.314, DF, Relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21.11.2014).

5. Agravo regimental não provido.2

Destarte,  verifica-se  que  a  instrução  processual  fora
concluída,  no  âmbito  penal,  tendo  sido  submetida  ao
contraditório e ampla defesa.

Assim, não há dúvidas que a documentação constante dos
autos  mostra-se  suficiente  ao  deslinde  da  controvérsia,
revelando-se  impertinente  e  inútil,  pois,  a  realização  da
prova testemunhal e documental pretendida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  ASSUNÇÃO  DE  DÍVIDA
NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO.
ART. 42 DA LC 101/2000. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO.
REEXAME  DE  PROVAS:  SÚMULA  7/STJ.
CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.

1.  Não  ocorre  cerceamento  de  defesa  por  julgamento
antecipado da lide,  quando o  julgador  ordinário  considera
suficiente a instrução do processo.

2.  É  inadmissível  o  recurso  especial  se  a  análise  da
pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.

3. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se
exige dolo,  ainda que genérico,  nas imputações fundadas
nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e
violação a princípio),  e ao menos culpa, nas hipóteses do
art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.3

Quanto  às  razões  finais,  tem-se  que sua  ausência  não
acarreta  qualquer  nulidade,  por  não  se  constituírem  fase
obrigatória  do procedimento  comum ordinário.  Cuidam-se,
na verdade, de faculdade do juiz condutor do processo.

Assim,  diante  das  explicações  supra,  verifico  que  o  acórdão
impugnado não possui nenhum vício a ser sanado por meio dos embargos de
declaração, uma vez que houve adequada  manifestação acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia,  apresentando,  ao meu
sentir, a correta solução ao caso.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Ao mais,  entendo que a parte embargante deseja a rediscussão
da  matéria1,  julgada  de  maneira  inequívoca.  Essa  pretensão  não  está  em
harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
art. 1.022 do CPC/2015.

Em tempo, registro não ser a hipótese de incidência do § 11.º do
art. 85 do CPC2, o qual prevê a condenação de honorários advocatícios em
embargos de declaração opostos contra decisão proferida por Tribunal, pelo
fato do não atendimento dos requisitos previstos no art. 1.022; em virtude da
inexistência de imposição de verba sucumbencial na sentença.

Por tais considerações, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/01 

1EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO  SOB  A ÉGIDE  DO  NOVO  CPC.  OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REEXAME  DE  MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REJEIÇÃO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não prosperam os embargos de declaração.
2. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, recurso de rígidos contornos processuais que serve ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só excepcionalmente é admitida.
3. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso
é oriundo de impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada na origem.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 782.747/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/05/2016, DJe 20/05/2016)
2§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados  anteriormente  levando em conta  o  trabalho
adicional  realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,  sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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