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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  VÍCIOS  NÃO
CARACTERIZADOS.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame do  julgado.  Ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.

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

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
275/287, opostos pelo  Município de João Pessoa contra acórdão, fls.  256/272, que
negou provimento à apelação, interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência de omissão e contradição no julgado. No que tange a omissão, sustenta a
ausência de fundamentação legal acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Prefeito de João Pessoa, bem como inexistência de manifestação sobre a natureza
jurídica  do  encargo  questionado,  além  do  fato  do  mesmo  não  possuir  caráter
compulsório. De outra banda, alega que houve contradição no que diz respeito à
decadência, posto que a contagem de prazo refere-se à publicação da lei, quando o
prefeito praticou apenas o ato de sanção, ocorrido em 2005.

Devidamente  intimada,  a  parte embargada
apresentou contrarrazões, fls. 294/303, onde afirma ausência de omissão, contradição
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ou obscuridade no decisum recorrido, haja vista o julgador ter se pronunciado sobre
todas as questões aventadas pelo embargante. Por fim, pugna pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

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 vertente, percebe-se, na verdade, que a
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parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente  infundada,  sob  a  alcunha  de  omissão  e  contradição,  tentando,  tão
somente, rediscutir o feito, pois, analisando o  decisum embargado, verifica-se que a
abordagem acerca da temática em debate restou clara e detida, senão vejamos.

No  tocante  à  arguição  do  recorrente  acerca  de
ausência de fundamentação legal acerca da legitimidade do Prefeito de João Pessoa e
de inexistência de manifestação sobre a legitimidade da autoridade fiscal, impende
ressaltar  que  a  referida  questão  encontra-se  elucidada  e  rebatida  no  acórdão
recorrido, cujo fragmento transcrevo a seguir:

No tocante à  ilegitimidade passiva, observo que o
Município  de  João  Pessoa  é  sujeito  passivo  na
relação  em  tela.  Isso  porque,  em  se  tratando  de
cobrança de tributo, a ação mandamental é aquela
competente  para  fazer  ou  desfazer  o  ato  da
cobrança,  ou  seja,  deve  ser  direcionada  ao  agente
arrecadador.
Tanto é assim, que a Lei Orgânica do Município de
João Pessoa, em seu art. 60, determina que “compete
ao  Prefeito,  entre  outras  atribuições:  XIV  –
superintender a arrecadação dos tributos, bem como
a  guarda  e  aplicação  da  receita,  autorizando  as
despesas e pagamentos dentro das disponibilidades
orçamentárias  ou  dos  créditos  votados  pela
Câmara”, fl. 49 - sem grifos.
Sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
determinou  que,  “nos  termos  da  jurisprudência
desta Corte,  é manifestação incabível a impetração
de  mandado  de  segurança  em  face  de  servidor
hierarquicamente  subordinado que apenas  executa
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materialmente o ato determinando pela autoridade”
(STJ,  Resp  nº  809750,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, publicado em 28/10/10).
Nesse norte, evidente não ser o Superintendente de
Arrecadação  Tributária,  a  autoridade  competente
para cobrar ou dispensar a cobrança tributária em
tela. Aliás, como bem salientou o representante do
Parquet, “o ato normativo dito inconstitucional teve
efeitos  concretos,  de  modo  que  legítima  para
ocupar  o  polo  passivo  será  a  autoridade a  quem
compete a aplicação concreta da norma.”
Assim, considerando que a autoridade coatora deve
ser aquela que pratica o ato coator,  na hipótese,  o
Prefeito Municipal, a legitimidade da parte apelante
é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Nessa senda, o acórdão combatido mencionou a Lei
Orgânica do Município de João Pessoa, precisamente seu art.  60,  inciso XIV, para
fundamentar a legitimidade do Prefeito de João Pessoa para figurar como autoridade
coatora  no  presente  mandamus.  De  outra  sorte,  colacionou  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça para justificar que a autoridade fiscal não pode ser caracterizada
como  coatora,  posto  que  é  servidor  hierarquicamente  subordinado  que  apenas
executa o ato emanado pela autoridade superior.

Ademais,  não assiste razão ao embargante quando
assevera  a  ausência  de  ato  impugnado,  tendo  em  vista  a  publicação  da  lei
questionada não ser ato administrativo, pois os impetrantes requereram a concessão
da segurança, a fim de ser vedada a cobrança do encargo combatido.

Nesse  sentido,  colaciono  trecho  do  aresto
hostilizado:
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No que se refere à inexistência de ato ilegal, afirma
o  ente  municipal  que  a  sentença  não  logrou
identificar qual a conduta praticada pela autoridade
coatora. 
Ora, de uma simples leitura da peça de fls. 152/155,
se observa o seguinte relato:
Os  impetrantes  acima  nominados,  qualificados,
ajuizaram Mandado de Segurança,  contra ato ilegal
e  abusivo atribuído ao Prefeito  do  Município  de
João  Pessoa,  alegando  que,  em  11/04/2002,  foi
publicada  a  lei  municipal  nº  10.431/2005,  que
instituiu tributo exigido sobre o produto resultante
de  1,5%  sobre  todos  os  valores  de  pagamentos
realizados pelo Município de João Pessoa, relativo
a fornecimento de bens, serviços e contratação de
obras. - destaquei
Consoante  se  vê,  os  impetrantes  consideram  a
publicação, com a consequente cobrança do tributo,
a conduta praticada pelo Município de João Pessoa,
como abusiva  e  ilegal,  insurgindo-se  contra  ela.  A
sentença, por seu turno, especificou de maneira clara
e  explícita  o  ato  impetrado,  não  havendo  que  se
falar, portanto, em “inexistência de conduta”.

Com  relação  ao  argumento  de  omissão  quanto  à
natureza jurídica do encargo questionado,  haja vista que no recurso apelatório,  o
recorrente  mencionou  que  o  referido  encargo  possuía  natureza  contratual  e  não
tributária,  pois  não há compulsoriedade,  convém esclarecer  que a  matéria  restou
devidamente abordada:

Nesse  norte,  embora  a  cobrança  traga  como
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finalidade  o  financiamento  ao  fundo  de  apoio  ao
empreendedorismo,  carrega  o  mesmo  vício  da
cobrança  anterior,  qual  seja,  a  inexistência  de
utilização de qualquer serviço público específico e
divisível ou de exercício regular de poder de polícia
capaz de justificar o tributo. - destaquei.

Do  fragmento,  acima  reportado,  denota-se  que  o
acórdão  mencionou  a  natureza  jurídica  do  encargo  como  sendo  um  tributo,
porquanto  tal  entendimento  já  se  contrapõe  ao  que  foi  alegado  acerca  de  sua
natureza contratual, não havendo, portanto, que se falar em omissão. Outrossim, na
medida em que é obrigatória a cobrança, nos contratos administrativos, do produto
de 1,5% sobre todos os valores  de pagamento realizados pelo Município de João
Pessoa,  relativos ao fornecimento de bens,  serviços e contratação de obras,   resta
configurada a compulsoriedade descrita no art. 3º, do Código Tributário Nacional.
Logo,  o  aresto  se  manifestou acerca  da natureza de  tributo,  porém aduziu como
sendo ilegal a sua cobrança, senão vejamos:

O  art.  3º,  do  Código  Tributário  Nacional,  define
tributo  como  “toda  prestação  pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir,  que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída  em  lei  e  cobrada  mediante  atividade
administrativa plenamente vinculada”. 
Nesse norte, são considerados tributos, os impostos,
as  taxas  e  as  contribuições  de  melhoria,  os  quais
serão definidos conforme os arts. 16,  77 e 81, todos
do Código Tributário Nacional, respectivamente:
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
E,
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Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito
de  suas  respectivas  atribuições,  têm  como  fato
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviço  público
específico  e  divisível,  prestado  ao  contribuinte  ou
posto à sua disposição.
Ainda,
Art.  81  -  A contribuição  de  melhoria  cobrada  pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios,  no  âmbito  de  suas  respectivas
atribuições,  é instituída para fazer face ao custo de
obras  públicas  de  que  decorra  valorização
imobiliária,  tendo  como  limite  total  a  despesa
realizada  e  como limite  individual  o  acréscimo  de
valor  que  da  obra  resultar  para  cada  imóvel
beneficiado.
Destarte,  considerando  os  conceitos  acima
transcritos, observa-se não se enquadrar a cobrança
em  nenhum  deles,  como  posto  pelo  Ministério
Público,  em  seu  parecer,  de  fl.  248,  “a  cobrança
imposta na Lei nº 10.431/2005 não pode ser inserida
em  taxa,  pois  não  existe  uma  contraprestação  do
Município, nem tão pouco o exercício do poder de
polícia e sim um credor requerendo um pagamento
por um serviço prestado a Administração, não pode
ser considerada contribuição de melhoria,  pois não
representa benefício especial ao contribuinte”. 
Demais disso, os impetrantes exploram a atividade
de  distribuição  e  comércio  atacadista  de  produtos
farmacêuticos,  médico-odontológicos,  nutricionais,
laboratoriais e hospitalares, sendo que  o art. 145, II,
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da Constituição Federal, determina:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  poderão  instituir  os  seguintes  tributos:
(…) 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial,  de serviços
públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao
contribuinte ou postos a sua disposição.

Ato  contínuo,  passo  a análise  da  contradição  no
tocante à decadência, posto que o embargante alega que a contagem de prazo refere-
se à publicação da lei, quando o prefeito praticou apenas o ato de sanção, ocorrido
em 2005 e o acórdão vergastado, apesar de ter se pronunciado sobre a publicação da
lei, noticia a existência de obrigação de trato sucessivo.

Pois bem.

De plano, vê-se do capítulo alusivo aos pedidos da
exordial de mandado de segurança, precisamente, o item “c”, tem-se o seguinte:

C)  Em sede  de  cognição  exauriente  e  com efeitos
inter partes, a concessão da segurança, vedando-se a
cobrança  do  tributo  criado  pela  lei  municipal  nº
10.431/2005  (art.  4º,  I)  sobre  qualquer  negócio
jurídico  celebrado  com  o  grupo  empresário
impetrante,  tendo  em  vista  a  clara
inconstitucionalidade que o aflige.

Logo, vê-se do pedido, que os impetrantes postulam
a vedação da cobrança do tributo, sendo esta obrigação de trato sucessivo, muito
embora seja decorrente da publicação da Lei Municipal nº 10.431/2005, porquanto o
acórdão  foi  bastante  claro  quanto  à  temática  em  referência,  não  havendo,  pois,
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contradição a ser sanada, haja vista que as cobranças foram realizadas e o  Prefeito
Municipal é a autoridade coatora, nos termos do art. 6º,  inciso XIV, da Lei Orgânica
do Município de João Pessoa.

A propósito, calha transcrever excerto do julgado:

No  que  diz  respeito  à  prejudicial  de  decadência,
igualmente não prospera. Vejamos.
Nos  termos  da  Lei  nº  12.016/09,  que  rege  a  ação
mandamental,  o  direito  de  requerer  mandado  de
segurança finda após 120 (cento e vinte) dias do ato
impugnado,  contados  da  ciência  do  interessado.
Contudo,  em  se  tratando  de matéria  de  trato
sucessivo, segundo o qual o dano se renova a cada
mês,  resta  afastada  a  aplicação  do  instituto  da
decadência. 
Nesse  sentido  é  o  entendimento  perfilhado  na
jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,
segue o aresto:
MANDADO  DE  SEGURANÇA. AÇÃO
ORIGINÁRIA.  PENSIONISTA.  PREJUDICIAL  DE
DECADÊNCIA.  ATO  OMISSIVO.  RENOVAÇÃO
MÊS  A  MÊS.  REJEIÇÃO.  ABONO  DE
PERMANÊNCIA E  ADICIONAL POR TEMPO  DE
SERVIÇO.  POSTERIOR  EDIÇÃO  DAS  LEIS
Nº  50/2003  E  Nº  58/2003.  ALEGAÇÃO  DE
CONGELAMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA  AOS  SEUS  VENCIMENTOS.
PAGAMENTO  PELO  VALOR  NOMINAL.
POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO  DE  REMUNERAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO  DA  IRREDUTABILIDADE  SALARIAL
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RESPEITADO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO. 
-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.
-  Não  há  se  falar  em  decadência  do  direito  na
hipótese de ato omissivo continuado, que envolve
obrigação  de  trato  sucessivo,  cujo  prazo  para  o
ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a
mês.
-  Quando a lei  alude a direito líquido e certo,  está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos  para  seu  reconhecimento  e  exercício  no
momento da impetração, sob pena de denegação da
segurança postulada. 
-  Não existe direito adquirido a regime jurídico de
remuneração,  sendo  possível  à  lei  superveniente
promover a redução ou supressão de gratificações ou
outras  parcelas  remuneratórias,  conquanto
preservado o montante global  dos vencimentos,  de
acordo com a orientação jurisprudencial dos nossos
tribunais.  (TJPB,  MS  9992012001300-1,  Rel.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) - negritei.
Dessa  forma,  tendo  a  relação  jurídica  caráter
continuado, de modo a restar omissa a conduta da
autoridade  coatora  em  cumprir  a  Norma  de
Regência, não há que se falar em decadência. 

Nesse  diapasão,  na  hipótese  vertente,  o  Órgão
julgador enfrentou toda a matéria de direito rechaçada, apresentando os motivos que
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levaram ao seu convencimento,  porquanto,  nos  moldes  do art.  458,  inciso  III,  do
Código de Processo Civil, a indicação de dispositivo legal não é requisito essencial da
sentença, razão pela qual há fundamentação suficiente acerca da temática abordada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO E
DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.  NÃO  É  NECESSÁRIO  O  JUIZ
REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS
PELAS PARTES. ERRO BASEADO EM PREMISSA
EQUIVOCADA.  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Os  embargos  de  declaração  se  destinam  ao
aprimoramento  de  decisões  judiciais  que  se
encontram sem a clareza e a precisão necessárias, no
sentido de integrá-las ou aclará-las, para uma correta
adequada  jurisdicional.  2.  O  Código  de  Processo
Civil,  ao  tratar  do  assunto,  dispõe  que  ocorre  a
omissão, como um dos pressupostos dos embargos
declaratórios (art. 535, II), quando o julgado não faz
referencia sobre ponto que deveria se pronunciar o
juiz ou tribunal, ou seja, quando questão pertinente
levantada, não foi decidida. 3. In casu, não há que se
falar  em  omissão  do  acórdão  com  base  nos
argumentos  expendidos,  mormente  porque,  ao
contrário do que aduz o embargante, a decisão traz a
necessária  fundamentação  consoante  a
jurisprudência  pacificada  dos  tribunais  superiores
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acerca da matéria, restando, assim, demonstrado os
motivos determinantes do posicionamento tomado.
4. Registre-se ainda que não caracteriza omissão a
ausência de menção expressa de algum dispositivo
legal ou constitucional quando a decisão se ocupa
da matéria a eles relacionada, como ocorreu nesta
espécie. 5. O juiz não esta obrigado a rebater todas
os  argumentos  que  sustentam  a  pretensão  das
partes,  importa  que  decida  de  forma  motivada  a
questão  posta,  ou  seja,  ao  encontrar  fundamentos
suficientes  para  embasar  seu  convencimento,
dispensado está de apreciar os demais. 6. Saliente se
ainda a inexistência de qualquer erro em decorrência
de premissa equivoca,  pois  conforme dito antes,  o
julgado  se  baseou  em  abalizada  doutrina  e
jurisprudência  pacificada  nos  demais  tribunais.  7.
Inobstante,  os  presentes  embargos  declaratórios
tenham  como  finalidade  o  prequestionamento  da
matéria, inviável seu acolhimento, tendo em vista a
inexistência  do vicio  apontado com a consequente
observância dos limites trazidos pelo art. 535,I e II, do

Código de Processo Civil.  8.  Embargos conhecidos e
rejeitados.  (TJCE;  EDcl  0585761-
97.2000.8.06.0001/50000; Segunda Câmara Cível; Relª
Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 13/03/2014;
Pág. 27). - Destaquei.

Diante  do  panorama  narrado,  a  sustentação  do
insurgente  de  injustiça  da  decisão  guerreada,  em verdade,  visa  à  rediscussão  de
matéria já enfrentada no decisório combatido.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
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colacionar julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 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.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal    de  justiça  tem  
entendimento  pacífico     de  que  os     embargos  
declaratórios,  mesmo  para  fins     de  
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos ví  cios que ensejariam  
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
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PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Dessa  forma,  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.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial  nº
11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
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REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA. O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Logo,  em  face  dessas  considerações,  vê-se  que  o
acórdão combatido foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pelo recorrente, tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
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Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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