
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0071724-67.2012.815.2001
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : Marivaldo Gomes da Silva
Advogado : Francisco de Andrade Carneiro Neto
Embargado : Estado da Paraíba
Procurador : Deraldino Alves de Araújo Filho 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO  DE  QUAISQUER  DOS  VÍCIOS
INSTITUÍDOS  NO  ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO  ART.  535,  DA  LEI  PROCESSUAL  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.

-  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 da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
93/101, opostos por Marivaldo Gomes da Silva, contra os termos do acórdão de fls.
85/91, proferido pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, que, por votação
unânime, negou provimento à  Apelação, fls. 60/67, interposta pelo ora embargante
em face do Estado da Paraíba.

Em suas  razões,  o  recorrente  requer  o  provimento
dos  embargos  e  a  consequente  integração  da  decisão  agravada  para  que  seja
declarada a inexistência e a nulidade do ato de seu licenciamento dos quadros da
Polícia Militar do Estado da Paraíba, ante a ausência de publicidade do ato. Por fim,
pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

Embora intimada, não foram ofertadas contrarrazões
pela parte embargada, conforme atesta a certidão acostada à fl. 105.

É o RELATÓRIO.
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VOTO
 

Registre-se, sem mais tardança, que os declaratórios
devem ser rejeitados.

Os embargos de declaração se prestam a viabilizar,
dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que
contenha  o  vício  da  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  objetivando  novo
pronunciamento perante o mesmo juízo prolator do provimento embargado.

Nessa  ordem  de  idéias,  ao  utilizar-se  dos
aclaratórios, a parte interessada deve apontar um dos defeitos acima relacionados,
propiciando ao Órgão Judicante o exercício do próprio juízo de admissibilidade do
recurso.  Vale  dizer,  a  indicação  da(s)  deficiência(s)  situa-se  dentro  do  tema  da
regularidade formal dos declaratórios. Já a existência,  ou não, do defeito aduzido
configura o mérito da via recursal em foco.

Amoldando-se o raciocínio supra à espécie, tem-se se
que o embargante, em suas razões recursais, fls. 93/101, não apontou nenhuma das
situações previstas no art. 535, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o embargante, em suas razões, discorreu,
apenas,  sobre  a  matéria  decidida,  repetindo  os  fundamentos  anteriormente
explicitados,  não  demonstrando  qualquer  irregularidade  no  acórdão,  afirmando,
apenas,  que  os  aclaratórios  “sejam  conhecidos  e,  ao  final,  providos  os  presentes
embargos, para modificar o julgado, declarando a inexistência e nulidade do ato e
consequente  retorno  aos  quadros  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba,
consolidando o contrato de trabalho do ora requerente”, fl. 100.

De fato, os embargos de declaração devem se limitar
às  condicionantes  contempladas  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  quais
sejam,  a  existência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição.  Do  contrário,
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transmudar-se-iam  os  embargos  declaratórios  de  instrumento  de  integração  das
decisões  judiciais  em  sucedâneo  de  recurso,  pois  se  possibilitaria,  acaso  tal
acontecesse, promover o rejulgamento da causa já definida. E, tal situação, como é
cediço, não se enquadra em nosso ordenamento jurídico. 

Verifica-se,  na  verdade,  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação contrária da decisão colegiada em relação às suas
pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira  totalmente
infundada, tentando, tão somente, rediscutir o feito.

À  guisa  de  arremate,  em  função  de  sua
especificidade,  mostra-se  pertinente  o  entendimento  do  Tribunal  de  Justiça
Catarinense:

Os embargos de declaração não servem para obrigar
o  juiz  a  renovar  ou  reforçar  a  fundamentação  do
decisório, nem para reexaminar a matéria de mérito e
nem se  prestam para  explicitar  dispositivos  legais,
quando  o  magistrado  já  tenha  encontrado
fundamento suficiente para embasar a sua decisão,
resolvendo a matéria controvertida. Cumpre à parte
que  dissente  dos  fundamentos  esposados  no
acórdão,  recorrer  à  via  recursal  adequada  e  não
utilizar os embargos declaratórios com a finalidade
de discutir o acerto da decisão. Ainda que para fins
de prequestionamento, não prescindem eles, para a
sua possibilidade jurídica, da ocorrência de um dos
seus  pressupostos:  omissão,  contradição  ou
obscuridade (TJSC  -  Embargos  Declaratórios  no
Apelo  Cível  nº  2001.023592-7,  Rel.  Des.  Sérgio
Roberto Baasch Luz, 2ª Câmara de Direito Comercial,
julgado em 11/09/2003) - destaquei.
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Desse modo, como já frisado alhures, por não haver
nenhuma indicação, no petitório recursal,  dos requisitos relatados no art.  535,  do
Código  de  Processo  Civil,  tem-se  que  os  presentes  declaratórios  devem  ser
rejeitados.

Outrossim,  no que tange ao  prequestionamento da
matéria – requisito este indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor
das Súmulas nº 356 e nº 282, ambas do Supremo Tribunal Federal –, cumpre ressaltar
que tal reconhecimento não dispensa, igualmente, a análise do disposto no art. 535,
do Código de Processo Civil.

Assim, em virtude dessa orientação jurisprudencial
das Cortes Superiores, tem-se como incabíveis os embargos de declaração, ainda que
manejados com essa finalidade integrativa. Tal posicionamento é o que vem sendo
decidido  Superior  Tribunal  de  Justiça, consoante  se  depreende  do  precedente  a
seguir colacionado:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  PRETENSÃO  QUANTO  AO
REJULGAMENTO  DA  CAUSA  E  DE
PREQUESTIONAR  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  INEXISTÊNCIA  DE
NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535
DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELA
SUPREMA  CORTE.  PROCESSO  JÁ  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  JUIZADO  ESPECIAL
FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  VALOR  DA  CAUSA
INFERIOR  A  SESSENTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
ART. 3º DA LEI 10.259/2001.
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1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o
provimento  jurisdicional  padecer  de  omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência
de erro material.
2. (...)
3.  O acolhimento dos  embargos  declaratórios,  até
mesmo para  fins  de  prequestionamento,  impõe a
presença de algum dos vícios previstos no art. 535
do  CPC,  quais  sejam,  contradição,  omissão  ou
obscuridade.  Dessarte,  tendo  em  vista  a  não
configuração de nenhum deles, na conformidade da
manifestação supra, a rejeição do presente recurso
integrativo é mister.
4. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no  CC  98.290/SC,  Rel.  Ministro   BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
22/04/2009, DJe 04/05/2009)  negritei.

Nesta  esteira,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  Instâncias
Superiores,  a  finalidade  prequestionatória  vincula-se,  na  sua  possibilidade,  ao
preenchimento  de  um  dos  pressupostos  específicos,  que  tornam  admissíveis  os
declaratórios. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto não apontado, no petitório recursal,
quaisquer dos vícios preceituados no art. 535, do Estatuto Processual Civil, restando
prejudicada a pretensão prequestionatória. 

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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