
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2004118-06.2014.815.0000
Origem : 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargantes: Francisco Tito Luiz Filho e outros
Advogados : Cecílio da Fonseca Vieira Ramalho Terceiro e outros
Embargado : PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Advogado : Edward Johnson Gonçalves de Abrantes e outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO  E  OBSCURIDADE.  VÍCIOS  NÃO
CARACTERIZADOS.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA  NO  DECISÓRIO.  MANIFESTO
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA TEMÁTICA.
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  e ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.
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-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
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.
414/420, opostos por Francisco Tito Luiz Filho e outros contra acórdão, fls. 400/409,
que deu provimento ao  Agravo de Instrumento, fls.  02/22, interposto pelo  PRTB -
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. 

Em  suas  razões,  os  recorrentes  argumentam,  em
suma,  a  ocorrência  de  omissão  no  julgado,  tendo  em  vista  a  ausência  de
manifestação acerca dos seguintes dispositivos legais, contidos nas contrarrazões do
agravo:  arts.  5º,  LIV  e  LV,  e  17,  da  Constituição  Federal  e  o  necessário
prequestionamento  das  aludidas  temáticas.  Ademais,  assevera  que  o  art.  14  do
Estatuto do PRTB não faz menção sobre a prerrogativa de dissolução, destituição ou
intervenção da Comissão nomeada por parte da Comissão Executiva Nacional. De
outra banda, noticia a existência de obscuridade no acórdão recorrido em face da
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documentação trazida à baila pelo agravante tratar-se de declaração particular, não
servindo como contraposição às certidões juntadas pela parte agravada em sede de
contrarrazões.

Devidamente  intimado,  o  embargado apresentou
contrarrazões,  fls.  425/430,  onde  afirma  ausência  de  omissão ou  obscuridade  no
decisum recorrido, haja vista o julgador ter se pronunciado sobre todas as questões
aventadas pelo embargante. 

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

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2004118-06.2014.815.0000                                                                                    3



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
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  as  alcunhas  de  omissão  e  obscuridade,  tentando,  tão
somente, rediscutir o feito.

Pois bem.

De antemão, quanto ao argumento de obscuridade
em razão da documentação trazida à baila pelo agravante tratar-se de declaração
particular,  não  servindo  como  contraposição  às  certidões  juntadas  pela  parte
agravada em sede de contrarrazões, convém esclarecer que o  aresto não se baseou
apenas na declaração contida nos autos para proferir a decisão, pois foi observado
que as certidões acostadas pelos agravados possuíam data anterior à nomeação dos
novos membros da Comissão Provisória, não servindo, assim, como prova cabal de
suas assertivas. Eis o trecho do decisum combatido:

De outra banda, quanto à alegação de ausência de
provas acerca da filiação dos novos integrantes da
Comissão Provisória do PRTB - Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro, impende consignar que consta
declaração  à  fl.  207,  noticiando  que  os  referidos
integrantes  da  Comissão  Provisória  do  partido  na
Paraíba encontram-se devidamente filiados perante
o  Diretório  Nacional,  em  observância  aos  ditames
prescritos  no  inciso  VI,  do  art.  14,  do Estatuto  do
referido  Partido,  bem  como  da  Resolução  do
Tribunal Superior Eleitoral nº 23.093/2009.  Ademais,
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vislumbro  à  fl.  194  dos  autos,  certidão  da  Justiça
Eleitoral  assegurando  que  os  aludidos  membros
fazem  parte  do  PRTB  -  Partido  Renovador
Trabalhista Brasileiro. 
Outrossim, constato que as certidões acostadas pelos
agravados, fls. 85/90, foram emitidas nos dias 22 e 23
de outubro de 2013,  enquanto que a nomeação da
nova  Comissão  Provisória  ocorreu  em  08  de
dezembro  de  2013,  porquanto  a  parte  recorrida
olvidou-se  em  demonstrar,  de  forma  cabal,  a
ausência  de  filiação dos  recentes  integrantes,  ônus
que  lhe  incumbia,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do
Código de Processo Civil, posto que nos moldes do
art.  14,  VI,  do  Estatuto  Partidário,  pode  ocorrer  a
filiação  no  momento  da  designação  do  Órgão
Diretivo Provisório.

Por outro quadrante, no que tange à alegação de que
o art.  14, do Estatuto do PRTB, não faz menção sobre a prerrogativa de dissolução,
destituição ou intervenção da Comissão nomeada por parte da Comissão Executiva
Nacional,  verifica-se que a abordagem acerca da temática em debate, restou clara e
detida no acórdão recorrido, senão vejamos:

Avançando nas  questões  de mérito,  no tocante aos
argumentos de violação das normas estatutárias em
razão  da  impossibilidade  de  substituição  da
Comissão  Provisória  sem  a  observância  dos
princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
cumpre mencionar que o art.  14, incisos III e V, do
Estatuto  do  PRTB -  Partido  Renovador  Trabalhista
Brasileiro, fls. 117/175, estabelece a possibilidade dos
Órgãos de Direção e Execução do partido substituir e
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extinguir  a  Comissão  Regional  Provisória,  quando
em seu  lugar  for  designado  outra  comissão.  Eis  o
preceptivo legal:
Art. 14. Compete aos Órgãos de Direção e Execução
do  PRTB,  entre  suas  atribuições,  a  de  nomear,
substituir ou  prorrogar,  onde  não  haja  Diretório
Partidário  organizado  na  forma  deste  Estatuto,  os
Órgãos  imediatamente  inferiores,  que  se  chamarão
Comissões  Provisórias,  ao  seu  nível  Municipal  ou
Regional:
(…)
III  –  O  Órgão  Regional,  nomeado  e  designado
Comissão Provisória Regional, será composto por 7
(sete)  membros  (Presidente,  Primeiro  e  Segundo
Vice-Presidentes,  Secretário  Geral,  Primeiro
Secretário,  Tesoureiro Geral  e Primeiro Tesoureiro),
que terão mandato de 6 (seis) meses ou 180 (cento e
oitenta) dias, podendo ser renovado, a pedido, pelo
Órgão Hierárquico Superior.
(…)
V – Tais Órgãos Diretivos Provisórios referenciados
nos  incisos  I,  II  e  III  desse  artigo  serão
considerados  extintos,  quando  em  seu  lugar  for
designado  outro,  ou  quando  o  mesmo  tiver
constituído  seu  respectivo  Diretório  cujo  mandato
será de 24 (vinte e quatro) meses ou 2 (dois)  anos. -
destaquei.
Nessa senda, vislumbro dos autos a inexistência do
Diretório  Partidário  organizado,  porquanto,  nos
moldes  do  comando  normativo  acima  citado,  há
possibilidade  de  substituição  dos  membros  da
Comissão  Provisória  Regional,  sendo  tal  faculdade

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2004118-06.2014.815.0000                                                                                    6



prevista no Estatuto do  PRTB -  Partido Renovador
Trabalhista  Brasileiro,  através  de  ato  discricionário
do Órgão de Direção do Partido, não havendo, assim,
aplicação de penalidade disciplinar,  nos termos do
art. 65, do referido Estatuto, a ensejar a abertura de
processo  administrativo,  com  as  garantias  do
contraditório e da ampla defesa.

Logo, conclui-se que o art. 14, do Estatuto do PRTB,
permite a substituição dos membros da Comissão Provisória Regional, quando não
há Diretório Partidário Organizado, como é o caso dos autos.

De mais a mais, partindo do fragmento da decisão
transcrita,  percebe-se,  igualmente,  que  muito  embora  não  haja  explicitamente
menção aos arts. 5º, LIV e 17, da Constituição Federal, esta Corte de Justiça entendeu
que não houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, nem mesmo ao regime democrático e aos direitos fundamentais da
pessoa humana.

Portanto, 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
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
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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.

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar  todos  os  argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando
embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado.

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.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
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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) - destaquei.

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.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA. O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
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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, observa-se que o
acórdão hostilizado 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.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador  se  manifestar  sobre todos os fundamentos
legais  apontados  pelos  litigantes,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
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É como VOTO.

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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