
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Embargos de Declaração nº 2000536-32.2013.815.0000  — Comarca de Santana dos Garrotes
Relator        : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
Embargante: Damião Januário da Silva.
Advogado    : Manoel Wewerton Fernandes Pereira
Embargado : Município de Nova Olinda.
Advogado    : José Marcílio Batista.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR — CONTRADIÇÃO  — INOCORRÊNCIA — PRETENSÃO 
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DETALHADA NO ACÓRDÃO 
HOSTILIZADO — IMPOSSIBILIDADE — REJEIÇÃO. 

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das  questões  
debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do 
decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições  
ou  obscuridades.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem  ser  
rejeitados.

—  No  acórdão  embargado  ficou  registrado  que  havendo  norma 
regulamentadora  no  limite  constitucional  estabelecendo  a  Requisição  de  
Pequeno Valor, esta deverá ser aplicada, mesmo tendo sido publicada após o  
prazo previsto nos incisos I e II, do § 12, art. 97 da ADCT. Vale dizer que, a Lei  
nº 536/2013, disciplinando o RPV no município, nos termos da EC 62/2009, que  
acrescentou o § 4º do art.  100 da CF, tem aplicação imediata, com efeito ab-
rogativo, o que acarreta a revogação da legislação anterior incompatível.

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  rejeitar  os  Embargos  de 
Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 234/236, opostos por Damião 
Januário  da  Silva contra  o  acórdão  de  fls.  223/226,  que  negou  provimento  ao  agravo  de 
instrumento, para manter os efeitos da decisão vergastada e determinar o pagamento via precatório.

  
Sustenta  o  embargante  que  o  acórdão  restou  contraditório,  com  o 

entendimento de que na época da citação da execução já estava em vigor a Lei nº 536/2013, o que 
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não é verdade, não observando os fundamentos de fato e de direito ventilados na causa, sobre os 
quais a decisão proferida deveria se manifestar, configurando, tal situação, negativa da prestação 
jurisdicional.

                   É o breve relatório. VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à 
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar 
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam 
o efetivo cumprimento da decisão. 

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.

Não merece guarida sua alegação.

No  acórdão  embargado  ficou  registrado  que  havendo  norma 
regulamentadora no limite constitucional estabelecendo a Requisição de Pequeno Valor, esta 
deverá ser aplicada, mesmo tendo sido publicada após o prazo previsto nos incisos I e II, do § 
12, art. 97 da ADCT. Vale dizer que, a Lei nº 536/2013, disciplinando o RPV no município, nos 
termos da EC 62/2009, que acrescentou o § 4º do art. 100 da CF, tem aplicação imediata, com efeito 
ab-rogativo, o que acarreta a revogação da legislação anterior incompatível.

Pelo exposto, verifica-se, na verdade, que o embargante não se conformou 
com a fundamentação contrária do acórdão em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão 
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Não  existe  qualquer  vício  capaz  de  se  concluir  pelo  acolhimento  dos 
embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (relator),  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado/Relator
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