
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005725-82.2012.815.0251 — 4ª Vara de Patos
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Agamenon Balduino da Nóbrega e outros.
ADVOGADO:  Vilson Lacerda Brasileiro OAB/PB 4.201.
EMBARGADO:  Ministério Público Estadual

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  CONTRADIÇÃO  —
ACÓRDÃO DESPROVIDO — EXCLUSÃO DE UMA PENALIDADE
— JULGAMENTO PARCIAL DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO
—  INTEGRAÇÃO  —  OMISSÃO  —  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS
CONDUTAS E PENALIDADES — DESNECESSIDADE — AÇÕES
CONJUNTAS — PENALIDADES IDÊNTICAS  — ACOLHIMENTO
PARCIAL. 

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

— A contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida
como aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou
ainda  entre  a  fundamentação  e  a  conclusão,  devendo,  neste  ponto,  ser
demonstrada de forma bastante clara pelo embargante.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

A C O R D A M  os integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  acolher  parcialmente  os
Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls. 3.777/3.783, opostos
por  Agamenon  Balduíno  da  Nóbrega  e  outros contra  acórdão,  fls.  3764/3775,  que  negou
provimento  aos  recursos,  mantendo  as  condenações  dos  apelantes  pela  prática  dos  atos  de
improbidade administrativa, previstos nos arts. 10 e no inciso, I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, bem
como a condenação de suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, proibição de contratar
com o Poder Público por 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acrescida de juros e correção monetária.

Em  suas  razões,  os  recorrentes  apontam,  em  suma,  a  ocorrência  de
contradição,  haja  vista  que o acórdão embargado reformou a sentença apelada para deixar  de



condenar os embargantes em ressarcimento ao erário, contudo, julgou pelo desprovimento, quando
deveria  julgar  pelo  provimento  parcial.  Alega,  ainda,  omissão  ao  deixar  de  individualizar  as
condutas de cada um dos acusados, não demonstrando quais foram as condutas que configuraram
atos  de  improbidade  administrativa,  da  mesma  forma,  também  não  individualizou  as  penas,
aplicando as mesmas sanções e multa indistintamente para todos os embargantes.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz,
de ofício ou a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante destacar que a contradição trazida nos embargos declaratórios
deve prosperar, pois, de fato, o acórdão embargado não reconheceu o dever de reparar o patrimônio
público e, mesmo assim, julgou pelo desprovimento dos recursos. 

Em  que  pese  haja  o  reconhecimento  no  acórdão  embargado  acerca  da
violação  ao  art.  10  da  LIA,  por  não  ter  sido  assegurada  a  igualdade  de  condições  para  a
concorrência dos licitantes, a Corte Julgadora deixou de impor como sanção aos agentes públicos
ímprobos  a  obrigatoriedade  de  recomposição  do  patrimônio  público,  pois,  como  a  obra  foi
concretizada e,  portanto,  parte  do que foi construído estaria  regular,  não seria  possível  aferir  o
montante do dano.

Contudo, na parte dispositiva constou que os recursos foram desprovidos,
quando o seu resultado deveria  ser  provimento parcial,  apenas  para excluir  da condenação dos
apelantes o ressarcimento integral do dano. 

Não tocante a alegação de omissão no acórdão embargado, esta,  por sua
vez, não restou caracterizada. 

 
Apontam  os  recorrentes  que  o  acórdão  restou  omisso  ao  deixar  de

individualizar as ações de cada um dos acusados, não demonstrando quais foram as condutas que
configuraram atos de improbidade administrativa, da mesma forma, também não individualizou as
penas, aplicando as mesmas sanções e multa indistintamente para todos os embargantes

Nesse aspecto,  o julgado reconheceu que todos foram responsáveis pelos
atos de improbidades praticados, com condutas interligadas, de modo que, a ação de um não teria
efeito sem a ação do outro. Sendo assim, as penalidades devem ser aplicadas de forma idênticas
para todos os condenados.



Logo, com relação a alegação de omissão, a sustentação dos insurgentes,
em verdade,  visa à  rediscussão de matéria  já  enfrentada no decisório  combatido.  À luz  dessas
considerações,  observa-se  que  o  acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  o  vício
declinado pelos recorrentes,  tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada. 

Ante  o  exposto,  ACOLHO  EM  PARTE OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, ante a ocorrência de contradição no dispositivo do decisum e a fundamentação
do acórdão, haja vista que, como a sanção de ressarcimento do dano foi excluída da condenação, o
resultado  deveria  ser provimento parcial,  apenas  para  excluir  da  condenação  dos  apelantes  o
ressarcimento integral do dano. Com relação a alegação de omissão, esta não restou reconhecida.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir a Exma. Des.
Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator


