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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  1.022,  DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. 

- 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  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
100/104, opostos pelo  Município de Itapororoca, contra os termos do acórdão, fls.
88/94,  que,  por  votação  unânime,  negou  provimento  à  Apelação forcejada  pelo
recorrente em desfavor de Maria José Cordeiro da Silva.

Em  suas  razões,  a  parte  embargante aduz,  em
resumo, a ocorrência de omissão no julgado combatido, sob a alegação de que não
houve  pronunciamento  acerca  da  “existência  de  violação  ao  art.  1º-B  da  Lei  nº
9.494/97, em que pese a matéria ter sido levantada em sede de Apelação”.  Ainda,
pugna  pelo  prequestionamento  do  dispositivo  mencionado  e,  por  fim,  pede  a
modificação do julgado.

É o RELATÓRIO.

VOTO 
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De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  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.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada, sob a alcunha de omissão,
tentando,  tão  somente,  rediscutir  o  feito,  pois,  analisando o  acórdão em questão,
verifica-se que a abordagem foi clara e detida, não merecendo reparos.

Explico.

O  recorrente  alega  a  existência  de  omissão  no
decisum quanto à “existência de violação ao art. 1º-B da Lei nº 9.494/97”, segundo o
qual “quando a Fazenda Pública figurar em polo passivo de processo executivo, o
prazo para apresentar Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias.

Contudo,  tal  assertiva  não  merece  prosperar,
porquanto na decisão atacada, assim ficou consignado, fls. 91/93:

É  cediço  que o  lapso temporal  para  o  manejo  dos
Embargos à Execução é de 15 (quinze dias),  sendo
que, em se tratando da Fazenda Pública, esse prazo é
dobrado, ou seja, 30 (trinta) dias, conforme Medida
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Provisória de nº 002.180-035-2001, que alterou o art.
730, do Código de Processo Civil1. 
Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já

firmou entendimento:
PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À EXECUÇÃO  POR  QUANTIA
CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO. 30 DIAS. LEI N.º 9.494/97.
MP N.º1.984-16/2000 E MP N.º 2.180-35/2001.  ART.
188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE DE
MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA SUSCITADAS
NOS  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO  NESTA  PEÇA  PROCESSUAL,
ANTE SUA REJEIÇÃO LIMINAR. 1. A aplicação da
regra de direito intertemporal, tempus regit actum,
indica,  in  casu,  que  a  Fazenda  Pública,  executada
por quantia certa, dispunha do prazo de 30 (trinta)
dias para a apresentação de embargos, conforme se
extrai do art. 730 do CPC, com a redação da MP n.º
1.984-16, de 06 de abril de 2000, que acresceu à Lei
n.º 9.494/97 o art. 1.º-B, de seguinte teor, dado pela
MP nº 2.180-35: "Art. 1.º-B. O prazo a que se refere o
caput dos arts. 730 do Código de Processo Civil, e
884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei  no 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa  a  ser  de  trinta  dias"  (Precedentes:  REsp  n.º
475.722/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 29/11/2004;
e REsp n.º 572.938/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de
22/03/2004). 2. A natureza processual dos embargos
à  execução,  torna  inequívoco  que  a  estes  não  se
estendem as prerrogativas processuais  contidas no
art. 188 do diploma processual civil vigente. 3. É que

1 art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os 
opuser, no prazo legal, obervar-se-ão as seguintes regras.
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considerados os  embargos  como ação de  cognição
introduzida no organismo da execução uma vez que
resulta de iniciativa do executado que os engendra,
para opor-se ao processo  executivo,  ao título  e  ao
crédito  exeqüendo,  submetem-se  ao  regime  das
demandas em geral, não se lhes aplicando o regime
de  contestação  e,  menos  ainda,  do  recurso
(Precedentes:  REsp  n.º  550.941/AL,  Rel.  Min.  José
Arnaldo da Fonseca,  DJ  de  08/11/2004;  e  REsp n.º
237.132/PE, Segunda Turma, Rel.  Min. João Otávio
de  Noronha,  DJ  de  01/03/2004).  4.
Consequentemente,  é  inalterável  e  de  30  dias,  da
data da juntada aos autos do mandado, o prazo para
a  Fazenda  Pública  opor  embargos.  In  casu,  o
mandado de citação da municipalidade foi anexado
aos autos em 10/05/2001 e os embargos apresentado
somente  em  01/08/2001,  o  que  os  revela
intempestivos. 5. A rejeição liminar dos embargos à
execução  obedece  ao  regime  do  indeferimento  da
inicial, com a extinção do processo sem a análise do
mérito.  Neste  caso,  tudo  se  passa  como  se  os
embargos  sequer  tivessem  sido  interpostos,  razão
pela qual não configura violação dos arts. 267, § 3º, e
301,  §  4º,  do  CPC,  o  fato  de  o  magistrado  não
apreciar  questões  suscitadas  em  embargos
liminarmente  rejeitados.  6.  Recurso  Especial
improvido.  (REsp  718.274/GO,  Rel.  Ministro  Luiz
Fux, 1ª Turma, Data de Julgamento: 23/08/2005, Data
de Publicação: 12/09/2005, p. 242).
Feitas  essas  considerações  e  tendo  em vista  que  o
termo  a  quo do  prazo para  recorrer  teve início  em
05/02/2009  (quinta-feira),  tem-se  que  o  recurso
deveria  ter  sido  interposto  até  o  dia  09/02/2009
(segunda-feira).  Todavia, a interposição do apelo só
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ocorreu em 12/03/2009,  ou seja, após a expiração do
lapso temporal.
Tal  constatação,  embora  não  se  possa  verificar
qualquer  carimbo  aposto  no  próprio  corpo  das
razões  iniciais,  se  depreende  da certidão  do
distribuidor,  segundo  a  qual  “os  embargos  estão
intempestivos, haja vista que a juntada do mandado
de  citação  se  deu  em  05.02.2009  (fls.  32-v,  do
principal) e a peça foi ofertada em 12.03.2009, fora do
trintídio legal”, fls. 44/45.

Deste modo, tendo a decisão hostilizada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.

Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam
claramente  a  intenção  do  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
declaração,  já  que,  pelo que restou demonstrado alhures,  inexistem contradição e
omissão no acórdão recorrido. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se
manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
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COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  não  servem
para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias
já apreciadas,  ou ainda explicitar  dispositivos legais, quando já  tenha encontrado
fundamentos  outros  suficientes  para  embasar  a  sua  decisão  e  resolver  as
controvérsias firmadas.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A  ÉGIDE  DO  NCPC.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  ALEGANDO  ERRO,  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE  NO  ACÓRDÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO  INFRINGENTE  E  DE
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.  1.  Aplica-se  o  NCPC a
este  julgamento  ante  os  termos  do  Enunciado
Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/2015  (relativos  a  decisões
publicadas a partir  de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2.  Nos termos do art. 1.022 do
NCPC, os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  se
deveria  pronunciar  o  juiz  de  ofício  ou  a
requerimento e/ou corrigir erro material. 3. Não são
cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
prequestionar  matéria  constitucional  e  ver
reexaminada  e  decidida  a  controvérsia  de  acordo
com tese distinta  da que foi  decidida no  acórdão
embargado 4.  Embargos  de  declaração  rejeitados.
(STJ -EDcl no AgRg no REsp 1548886 / PR, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, Data do Julgamento
27/09/2016,DJe 06/10/2016) - negritei.   

Com  respaldo  também  de  julgado  desta  Corte  de
Justiça:
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA APELAÇÃO
CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  VERBAS  SALARIAIS.
RESSALVA  EM  RAZÃO  DA  INCIDÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO.  SÚMULA  Nº  85  DO  STJ.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NÃO
RECONHECIMENTO.  NECESSIDADE  DE  LEI
ESPECÍFICA A REGULAMENTAR O PAGAMENTO
DO  BENEFÍCIO.  Inexistência  de  previsão  legal.
Súmula nº 42 do TJPB. Direito apenas aos 13º salários
não  atingidos  pela  prescrição.  Provimento  parcial
dos  recursos.  Alegação  de  omissão,  contradição,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Recurso
objetivando reforma da decisão. Prequestionamento.
Impossibilidade. Rejeição. Somente cabem embargos
declaratórios  quando na decisão  embargada existir
algum dos requisitos previstos no   art. 1.022 do novo
código  de  processo  civil  ,  ou  seja,  obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Ausentes tais
requisitos, impõe-se sua rejeição. Ainda que opostos
com a finalidade de prequestionamento, os embargos
declaratórios devem respeito aos limites inseridos no
art.  1022  do  código  de  processo  civil  . (TJPB;  EDcl
0000130-20.2014.815.0191;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 28/09/2016; Pág. 13) - grifei.

De  outra  banda,  os  embargos  de  declaração  não
servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as
matérias já apreciadas, ou ainda explicitar dispositivos legais, mesmo para fins de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.
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Então, em face dessas considerações, observa-se que
o acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios elencados
no  art.  1.022,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  tendo  referido  decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Destarte,  resulta  prejudicado  o  prequestionamento,
porém, à luz da redação da Súmula nº 98, do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo
que  os  “Embargos  de  Declaração  manifestados  com  notório  propósito  de
prequestionamento não tem caráter protelatório”, deixo de aplicar multa correlata,
afastando a alegação de má-fé suscitada em contrarrazões.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu a sessão de julgamento, o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram, ainda, os Desembargadores
João  Alves  da  Silva  e  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de agosto de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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