
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2000823-92.2013.815.0000
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba
Advogado : João Gustavo Oliveira da Silva
Embargada : Maria de Fátima de Melo Barros
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO ART.
535,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DE  ASTREINTES
NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FEZ
PARTE  DA  RELAÇÃO  PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  AMPLA  DEFESA.
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  OMISSÃO  CONFIGURADA.  MATÉRIA
NÃO ABORDADA NO DECISÓRIO COMBATIDO.
EFEITOS  INFRINGENTES.  ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS NESSE PONTO. DEMAIS QUESTÕES
EXPOSTAS  NA  INSURGÊNCIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS  NO  ACÓRDÃO.  MANIFESTO
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PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO  DE MATÉRIA JÁ
APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado.

- Restando demonstrada a existência de omissão na
decisão  embargada,  consistente  na  ausência  de
manifestação acerca da impossibilidade de fixação de
astreintes na  pessoa do agente  público  que não fez
parte  da  relação  processual,  é  de  se  acolher  os
embargos de declaração nesse aspecto.

-  Segundo  orientação  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  a  multa  diária  não  pode  ser  imputada  ao
agente  público  que  não  fez  parte  da  relação
processual,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio
constitucional da ampla defesa.

- 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.

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2000823-92.2013.815.0000                                                                                     2



ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
203/215, opostos pelo DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado da
Paraíba contra  acórdão,  fls.  186/198,  que  deu  provimento  parcial  ao  Agravo  de
Instrumento, fls. 02/16, interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência  de  omissão  e  contradição  no  julgado,  tendo  em  vista  a  ausência  de
manifestação acerca da impossibilidade originária do cumprimento do restante da
obrigação  por  parte  exclusiva  do  DETRAN/PB,  inclusive,  alegando  que  inexiste
fundamentação acerca de dispositivo legal aplicável  à espécie,  bem como da não
apreciação da fixação de  astreintes na pessoa do agente público. Por fim, noticia a
existência de contradição quanto ao termo  a quo de incidência da multa diária e a
necessidade de prequestionamento da matéria.

Devidamente  intimada,  a  embargada  ofertou
contrarrazões,  fls.  220/223,  onde  afirma  ausência  de  omissão,  contradição  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.

O  DETRAN/PB  -  Departamento  Estadual  de
Trânsito  do  Estado  da  Paraíba  apresentou  petitório,  fl.  299,  noticiando  que
diligenciou perante os órgãos de trânsito responsáveis  pela  aplicação das multas,
solicitando  o  cumprimento  da  decisão  judicial,  porquanto  requer  a  juntada  das
cópias dos ofícios expedidos aos órgãos autuadores competentes, fls. 230/242.
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Instada  a  se  manifestar,  fls.  246/247,  a  parte
embargada  assevera  que  os  órgãos  estaduais  responsáveis  pelo  cumprimento  da
legislação de trânsito laboram de forma integrada,  com sistema informatizado de
rede nacional,  permitindo, assim, a comunicação e o cumprimento entre todos os
estados da federação. De outra banda, aduz que os documentos colacionados pelo
embargante tratam-se de ofícios que não são aptos a comprovar a respectiva entrega
aos referidos órgãos ou as respostas obtidas em razão de sua expedição.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De antemão, consoante 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.
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No  tocante  à  arguição  do  recorrente  acerca  de
ausência de manifestação quanto à impossibilidade originária do cumprimento do
restante da obrigação por parte exclusiva do DETRAN-PB, impende ressaltar que
referida  questão  se  encontra  elucidada  e  rebatida  no  acórdão  recorrido,  cujo
fragmento transcrevo a seguir:

Todavia,  do cotejo  probatório encartado aos autos,
verifica-se que a Ação de Obrigação de Fazer restou
ajuizada  em  face  do  DETRAN  -  Departamento
Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba, o qual,
em  nenhum momento  processual,  foi  excluído  da
lide,  por  ser  constatada  a  ausência  de  sua
legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da
demanda,  tendo,  inclusive,  o  feito  transitado  em
julgado,  com  fundamentação  adequada,  não
merecendo acolhimento a tese aventada pela aludida
autarquia estadual de que não possui competência
para  cumprir  a  determinação  judicial,  haja  vista  a
prestação jurisdicional ter sido realizada consoante a
pretensão deduzida em juízo.
Por  oportuno,  cumpre  trazer  à  baila  o  seguinte
escólio:
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AUMENTO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.  1.  Não
há violação ao    art. 535 do CPC   quando a prestação  
jurisdicional  é  dada  na  medida  da  pretensão
deduzida  e  a  decisão  esteja  suficientemente
fundamentada. 2. O  artigo 461, § 6º, do Código de
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Processo Civil permite que o magistrado altere,  de
ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo. Na
hipótese, o tribunal a quo majorou a multa em razão
da reiterada omissão da recorrente no cumprimento
de  obrigação  de  fazer  determinada  em  decisão
judicial  há  mais  de  três  anos.  3.  A jurisprudência
desta  corte  tem  se  firmado  no  sentido  de  que  a
apreciação  dos  critérios  previstos  na  fixação  de
astreintes  implica  o  reexame  de  matéria  fático-
probatória,  o  que  encontra  óbice  na  Súmula  nº  7
desta corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de
valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura
neste  caso.  Agravo  regimental  improvido.  (STJ;
AgRg-AREsp  412.521;  Proc.  2013/0349028-0;  RJ;
Segunda Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE
10/12/2013). - Destaquei.

De outra banda, no que diz respeito à inexistência,
no acórdão hostilizado, de dispositivo legal aplicável à espécie, convém esclarecer
que o Órgão julgador  enfrentou a  matéria  de direito  rechaçada,  apresentando os
motivos que levaram o seu convencimento, ou seja, as causas que fizeram chegar à
conclusão de que o DETRAN-PB possui competência para cumprir a determinação
judicial  exarada  nos  autos,  haja  vista  a  prestação  jurisdicional  ter  sido  realizada
consoante a pretensão deduzida em juízo. Ademais, 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:
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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
acerca da matéria, restando, assim, demonstrado os
motivos determinantes do posicionamento tomado.
4. Registre-se ainda que não caracteriza omissão a
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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.

Prosseguindo,  cabe  examinar  o  argumento  de
contradição do julgado no que se refere ao termo a quo de fixação das astreintes.

Nesse diapasão, vislumbra-se, claramente, da decisão
vergastada, que  não  foi  reformada  a  fixação  de  multa  diária  arbitrada  pelo
Magistrado singular, mas, apenas, foi limitado seu valor, isto é, esta Corte de Justiça
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manifestou-se acerca da limitação da multa, porquanto as astreintes foram mantidas,
no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao importe de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), com termo inicial a partir do descumprimento da ordem judicial exarada
pelo Juiz a quo, motivo pelo qual não há qualquer contradição no julgado acerca do
ponto elencado.

A propósito, calha transcrever excerto do julgado:

De outra banda, a cominação de multa pelo eventual
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
encontra-se  prevista  no  art.  461,  §  4º  e  §  5º,  do
Código  de  Processo  Civil  e,  portanto,  pode  ser
atribuída  àquele  que  não  cumprir  determinação
judicial.
Outrossim,  tendo por objetivo compensar  eventual
lesão  que  a  parte  possa  sofrer,  em  função  de  sua
inobservância,  a  fixação  de  astreintes se  mostra
devida,  desde  que  observados  os  critérios  da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Com  efeito,  sabe-se  que  o  principal  propósito  da
multa diária,  é de compelir o devedor a cumprir a
determinação judicial, assim, não poderia este valor
ser irrisório, muito menos ser o mesmo excessivo.
Dessa  forma,  sendo  o  DETRAN  -  Departamento
Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba,  órgão
executivo de trânsito, apto a cumprir a determinação
judicial em testilha, conforme decisão fundamentada
e transitada em julgado, entendo que o arbitramento
de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil
reais),  por  ocasião  de  descumprimento  da  ordem,
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encontra-se  em  consonância  com  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, transcrevo escólio do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO
VALOR.  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE.  MATÉRIA  FÁTICA.  SÚMULA
Nº  7/STJ.  PERMISSIVO  "C".  AUSÊNCIA  DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. O tribunal de origem, com
amparo  nos  elementos  de  convicção  dos  autos,
procedeu à análise dos parâmetros da razoabilidade
e da proporcionalidade do valor fixado para a multa
diária  por  descumprimento  de  decisão  judicial.  2.
Rever o conteúdo dos autos, a fim de que se chegue à
conclusão diversa da instância de origem é, nesta via
recursal,  impossível,  pois  demanda  apreciação  de
matéria  fática,  defeso  em  Recurso  Especial,  nos
termos  da  Súmula  nº  7/STJ.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  305.490;  Proc.
2013/0055740-5;  GO;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 06/09/2013; Pág. 2247).
No entanto, no que diz respeito à periodicidade das
astreintes, impende consignar que o § 6º, do art. 461,
do  Código  de  Processo  Civil,  possibilita  ao
Magistrado  alterar  ou  mesmo  limitar  o  valor  da
multa, senão vejamos:
Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se
procedente o pedido, determinará providências que
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assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.
(…)
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CUMULADA  COM
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  DESFEITO.  DEVOLUÇÃO  DO
NUMERÁRIO  RECEBIDO.  EFETIVAÇÃO  DO
EMPRÉSTIMO  PELA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
DESCONTO  DAS  PARCELAS  NO
CONTRACHEQUE DO CLIENTE.  DEFERIMENTO
DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
DETERMINAÇÃO  DE  SUSPENSÃO  DOS
DESCONTOS  NO  PRAZO  DE  10  (DEZ)  DIAS.
MULTA  DIÁRIA  DE  R$  300,00  (TREZENTOS
REAIS). IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. ALEGAÇÃO
DE PRAZO ÍNFIMO PARA O CUMPRIMENTO DA
MEDIDA E IMPROPRIEDADE DA MULTA FIXADA
DE FORMA DIÁRIA. PRAZO RAZOÁVEL. MULTA
QUE  DEVE  SER  ESTABELECIDA  COM  A
PERIODICIDADE MENSAL EM CONFORMIDADE
COM  A  OBRIGAÇÃO  PRINCIPAL.  LIMITAÇÃO
DO  VALOR  TOTAL  DA MULTA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. Em relação à alegação de
que  é  exíguo  o  prazo  para  o  cumprimento  da
medida,  não  prospera  a  alegação  do  recorrente,
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sendo  o  prazo  de  10  (dez)  dias  suficiente  para  o
cumprimento  da  determinação  judicial.  Por  outro
lado, em relação a multa fixada, observa-se que não
cumprindo a determinação em um mês, a instituição
bancária somente incidirá em novo descumprimento
da medida no mês seguinte, não sendo razoável, por
isso, a cominação de penalidade diária.  A alteração
da periodicidade da multa é portanto medida que
se  impõe.  O  mesmo  modo,  a  limitação  das
astreintes vem garantir que a medida, sem perder a
sua finalidade cominatória,  não venha acarretar  o
enriquecimento sem causa da parte adversa.  (TJPB;
AI  999.2013.000765-4/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 15/10/2013; Pág. 8) - destaquei.
Logo,  no  meu  sentir,  em  face  dos  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade, entendo pela
limitação  do  valor  das  astreintes arbitradas  ao
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de
evitar  um enriquecimento  sem causa  para  a  parte
autora.

Desse modo, não deve prosperar a intenção da parte
embargante no sentido de rediscutir matéria já devidamente enfrentada e reformar a
decisão, fazendo prevalecer seu entendimento, sendo tal intento inadmissível na via
do recurso de integração.

No  mesmo  sentido,  já  se  posicionou  a  Quarta
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MULTA  APLICADA.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  Os  embargos  de
declaração  consubstanciam  recurso  de  integração,
não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo  omissão,  obscuridade  ou  contradição  no
julgado, não são cabíveis os embargos de declaração,
mesmo  que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento.  Quando  os  aclaratórios  forem
manifestamente  protelatórios,  aplica-se  a  multa
prevista  no  parágrafo  único  do  art.  538  do  CPC
(TJPB;  EDcl  200.2011.003030-7/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth
Marinho; DJPB 15/05/2012; Pág. 12) - negritei. 

Não difere a posição do Supremo Tribunal Federal:

Não  se  justifica,  sob  pena  de  grave  disfunção
jurídico-processual  dessa modalidade de recurso,  a
sua  inadequada  utilização  com  o  propósito  de
questionar  a  correção  do  julgado  em  obter,  em
correspondência, a desconstituição do ato decisório.
(RTJ 154/223 e 155/964).

 Ato  contínuo,  passando  à  análise  da  fixação  de
astreintes na pessoa do agente público, verifico a existência de omissão no que diz
respeito  ao  fato  do  referido  agente  não  ter  participado  da  relação  processual,
porquanto cumpre sanar tal eiva.
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Nessa  senda,  o  posicionamento  adotado  pelo
Superior Tribunal de Justiça é que o agente público que não fez parte da relação
processual não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de  astreintes,  sob
pena de ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.

Por oportuno, colaciono julgados da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE
SERGIPE  E  A  FUNDAÇÃO  HOSPITALAR  DE
SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DAS  TESES
VEICULADAS  NO  RECURSO  ESPECIAL.
SÚMULA Nº 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART.

461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE
PÚBLICO  QUE  NÃO  FIGUROU  COMO  PARTE
NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA
AO  DIREITO  DE  AMPLA  DEFESA.  RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O tribunal de origem,
apesar  de  instado  a  fazê-lo  por  meio  dos
competentes  embargos  de  declaração,  não  se
pronunciou  sobre  as  teses  versadas  no  presente
recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente,
nas razões do apelo especial,  indicar ofensa ao  art.

535  do  CPC,  alegando  a  existência  de  possível
omissão,  providência  da qual  não se desincumbiu.
Incide, pois, o óbice da Súmula nº 211/STJ. 2. Ainda
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que  assim  não  fosse,  o  entendimento  exposto  no
acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de
que  o  agente  público  não  pode  ser  pessoalmente
condenado  ao  pagamento  de  astreintes  se  não
figurou  como  parte  na  relação  processual  em que
imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito
constitucional  de  ampla  defesa.  Precedentes.  3.
Recurso  Especial  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;
REsp  1.433.805;  Proc.  2013/0221482-0;  SE;  Primeira
Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 24/06/2014).

E,

PROCESSUAL CIVIL.  ASTREINTES.  ART.  461,  §

4º,  DO  CPC.  REDIRECIONAMENTO  A  QUEM
NÃO  FOI  PARTE  NO  PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Na
origem, foi ajuizada ação civil pública para compelir
o estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação
a presos provisórios recolhidos em delegacias, tendo
sido deferida antecipação de tutela com fixação de
multa  diária  ao  secretário  de  estado  da  justiça  e
cidadania,  tutela essa confirmada na sentença e na
apelação  cível,  que  foi  provida  apenas  para
redirecionar as astreintes ao secretário de segurança
pública.  2.  Na esteira do entendimento pacífico do
Superior  Tribunal  de  justiça,  admite-se  a  aplicação
da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda
Pública para assegurar o cumprimento da obrigação,
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não  sendo  possível,  todavia,  estendê-la  ao  agente
político que não participara do processo e, portanto,
não  exercitara  seu  constitucional  direito  de  ampla
defesa. Precedentes.  3. In casu, a ação civil pública
fora movida contra o estado de Sergipe e não contra
o secretário de estado, de modo que, nesse contexto,
apenas o ente público demandado está legitimado a
responder  pela  multa  cominatória.  4.  Recurso
Especial  provido.  (STJ;  REsp  1.315.719;  Proc.
2012/0058150-5;  SE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Herman Benjamin; DJE 18/09/2013; Pág. 834).

Logo,  vê-se  do  acervo  probatório  que  somente  o
DETRAN-PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba figurou como parte no
decorrer do processo, razão pela qual  a multa diária deve ser imputada apenas à
referida autarquia.

Nessa  ordem  de  ideias,  o  acolhimento  parcial  dos
presentes aclaratórios tem o condão de integrar a decisão colegiada de fls. 186/199,
reformando-a apenas no aspecto concernente à fixação de multa diária anteriormente
imputada  à  pessoa  do  agente  público,  passando  o  DETRAN/PB  -  Departamento
Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba a ser o único responsável pelo pagamento
das astreintes arbitradas no acórdão hostilizado.

Ante  o  exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, apenas no sentido de que as astreintes arbitradas
no  acórdão,  fls.  186/199,  sejam  imputadas  unicamente  ao  DETRAN/PB  -
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba.

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

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público. 

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 – data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador 

  Relator
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