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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0100024-17.2013.815.0251
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado,  em
substituição à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Município de Cacimba de Areia
ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita
EMBARGADO: Diego Dantas de Sousa
ADVOGADO: Fred Igor Batista Gomes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU
O  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DO  EMBARGANTE.  SUPOSTA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração prestam-se apenas para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial.  Não
detectado qualquer desses vícios, é de rigor sua rejeição.

-  Como  já  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal,  “a  via
recursal  dos  embargos  de  declaração  –  especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada  utilização  –  não  pode  conduzir,  sob  pena  de
grave  disfunção  jurídico-processual  dessa  modalidade  de
recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira  regular  e  cujo  acórdão  não  se  ressente  de
qualquer  dos  vícios  de  obscuridade,  omissão  ou
contradição.” (AI-AgR-ED-ED 177313/MG, Relator: Ministro
Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05/11/1996).
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- “Os embargos declaratórios, mesmo manejados com
o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis
se a decisão embargada não ostentar qualquer dos
vícios que autorizariam a sua interposição.” (EDcl  no
AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda  Seção,  julgado  em  24/10/2012,  DJe
26/10/2012).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
declaratórios.

O Município de Cacimba de Areia opôs embargos de declaração
contra o acórdão de f. 237/247, desta Câmara Cível,  que desproveu seu
recurso de agravo de instrumento.

O aresto atacado contém a seguinte ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO.  POSTERIOR
DECRETO  MUNICIPAL  QUE  TORNA  SEM  EFEITOS  TODAS  AS
NOMEAÇÕES NO RESPECTIVO CERTAME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  SE  TENHA
ULTRAPASSADO O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. TEORIA DOS
MOTIVOS DETERMINANTES.  MOTIVO DO  ATO  ADMINISTRATIVO
QUE SE ENCONTRA DISSOCIADO DA SITUAÇÃO DE DIREITO OU DE
FATO QUE DETERMINOU OU AUTORIZOU SUA REALIZAÇÃO.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO A
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal, é
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

2. Contudo, a interpretação do parágrafo único do art. 21 da LRF não
pode ser feita de forma solitária; há de ser efetivada
sistematicamente com os artigos precedentes, quais sejam os arts. 19
e 20 da mesma legislação. A ratio legis da Lei de Responsabilidade
Fiscal foi moralizar os gastos públicos, impedindo que os gestores
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derrotados nas urnas, ou no final do respectivo mandato,
inviabilizassem a administração do seu sucessor.

3. Nesse viés, não havendo, nesta etapa do processo, prova de que o
agravante tenha ultrapassado o limite de gastos com pessoal, a
nomeação do agravado não viola o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, entendimento  extraído  da  interpretação
sistemática dos art. 19, 20 e 21 da mencionada lei.

4. Consequentemente, o motivo da exoneração, de que a nomeação
do agravado maculou a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se mostra
verdadeiro. Desse modo, o ato de exoneração deve ser considerado
nulo, pois, em atenção à Teoria dos Motivos Determinantes, o ato
administrativo é nulo quando o motivo se encontrar dissociado da
situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou sua
realização.

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  aduz  omissão  no
julgado,  pois  este  não teria  analisado o fato  de  que a exoneração do
embargado deu-se também pela inexistência de necessidade de nomeação
do servidor.  Afirma que a parte embargada não preenche os requisitos
legais para ocupar o cargo.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
            Relator

Inicialmente, é oportuno destacar que os aclaratórios somente
são cabíveis para atacar omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais da decisão judicial atacada, pontos sobre os quais deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se. Caso a decisão não esteja eivada com um
desses vícios, não há que se falar em embargos de declaração.

No  caso  dos  autos  o  embargante  não  aponta  qualquer  dos
vícios acima no julgado, requerendo apenas rediscutir matérias que foram
devidamente apreciadas no acórdão objurgado.

Dentre  o  que  foi  decidido  no  acórdão  destaco  que  o
fundamento utilizado para desprover o recurso de agravo foi a flagrante
violação  da  teoria  dos  motivos  determinantes,  uma vez  que  o ato  de
exoneração  do  servidor  se  deu  pelo  motivo  de que  seu  ato  de
nomeação estava eivado de nulidade, por ter violado o disposto
no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Não se mostrando verdadeiro  o fato acima,  e  sendo esse o
motivo da exoneração do embargado, conforme se observa no processo
administrativo  de  sua  exoneração,  o ato administrativo  deverá  ser
considerado nulo.

Os demais  motivos  alegados  pelo  embargante,  como o não-
preenchimento dos requisitos legais para ocupar o cargo, ou a ausência de
necessidade da Administração de nomear o embargado, estão alheios ao
ato administrativo de exoneração do servidor, devendo o Poder Público,
caso  tenha  interesse,  submeter  tais  fatos  à  apreciação  de  um regular
processo administrativo, garantindo ao administrado o exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.

Na verdade,  por  meio  da  presente  via  recursal  não  cabe  a
rediscussão de questões que já foram julgadas. 

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

A  via  recursal  dos  embargos  de  declaração  –  especialmente
quando  inocorrentes  os  pressupostos  que  justificam  a  sua
adequada  utilização  –  não  pode  conduzir,  sob  pena  de  grave
disfunção  jurídico-processual  dessa  modalidade  de  recurso,  à
renovação  de  um  julgamento  que  se  efetivou  de  maneira
regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios
de obscuridade, omissão ou contradição.1

Quanto  à  necessidade  de  prequestionar  artigos  tido  por
violados,  impende  assinalar  que,  para  que  se  cumpra  o  requisito  do
prequestionamento não é necessária a menção expressa dos dispositivos
legais  supostamente  afrontados,  sendo  suficiente  que  a  matéria
controvertida seja efetivamente examinada. 

É  nessa  direção  a  jurisprudência  do  STJ,  conforme  se  vê
adiante:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO.  PRÉ-QUESTIONAMENTO.  REGISTRO
EXPRESSO DE DISPOSITIVO. DESNECESSIDADE. 1. Não há que se
falar  em  omissão  no  acórdão  embargado,  porquanto,  com
fundamentos claros e nítidos, enfrentou todas as questões suscitadas
na  peça  recursal.  2.  O  magistrado  não  está  obrigado  a  julgar  a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes,
mas,  sim,  com  o  seu  livre  convencimento  (art.  131  do  CPC),

1 AI-AgR-ED-ED 177313/MG, Relator: Ministro Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05.11.1996.
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utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3.
Para  se  ter  como  caracterizado  o  requisito  do
prequestionamento,  é  imprescindível  que  a  matéria
controvertida tenha merecido, efetivamente, enfrentamento
pelo acórdão embargado, não sendo necessário, todavia, que
o dispositivo que a contém seja expressamente registrado. 4.
Não merecem acolhida os declaratórios quando a pretensão neles
veiculada pretende o mero rejulgamento da lide e a menção expressa
de dispositivos constitucionais. 5. Embargos rejeitados.2 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRÉ-
QUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL  PARA
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. -  O requisito do
pré-questionamento  que  autoriza  o  acesso  às  instâncias
extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria
versada  nos  dispositivos  tidos  por  violados,  sendo
desnecessária sua expressa indicação. - Não há que se falar em
omissão quando o aresto pronunciou-se acerca de todas as questões
que lhe são submetidas à apreciação pelas partes, hipótese em que
os embargos revestem-se de caráter meramente protelatórios, com
vistas a provocar novo exame da matéria. - Embargos rejeitados.3 

Por fim, “os embargos declaratórios, mesmo manejados com o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição.”4

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

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

2 EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
3 EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.
4 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

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, 28
de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                 Relator 
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