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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
INTERNO -  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO. 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXOS 
E  ENTULHOS.  FALTA  DE  PAGAMENTO. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  AO  APELO.  IRRESIGNAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO.  RETRATAÇÃO  REQUERIDA. 
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE 
ARGUMENTO  CAPAZ  DE  MODIFICAR  O 
ENTENDIMENTO  ADOTADO  PELA  RELATORIA. 
PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM 
OBJURGADO. AGRAVO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ACÓRDÃO 
EMBARGADO.  OBSCURIDADE  ALEGADA. 
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO ART. 
535 DO CPC.  REJEIÇÃO.  

-  Os  embargos  de  declaração  pressupõem  a 
existência  dos requisitos  do art.  535 do CPC, 
não se prestando para atacar os fundamentos 
do julgado.

-  O  julgador  não  está  obrigado  a  decidir 
limitando-se,  tão  somente,  aos  fatos  e 
argumentos  lançados  pelas  partes,  podendo, 
portanto, se ater apenas aos fatos e dispositivos 
que forem suficientes para sua fundamentação, 
como o fez na decisão embargada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos 
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 95.

RELATÓRIO
Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  manejados  pelo 

MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO, insurgindo-se contra o acórdão de fls. 
84/86 que desproveu o Agravo Interno por ele interposto em face da decisão 
monocrática (fls. 58-60v) que negou seguimento ao seu recurso apelatório.

Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em 
obscuridade quanto ao ponto relativo aos efeitos imediatos e negativos da 
decisão embargada junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em 
face  do  Município,  em  razão  da  não  observação  por  parte  da  Ex-
Administração Municipal em seguir os passos corretos paga pagamentos de 
despesas de entes públicos,  principalmente no que diz respeito ao devido 
empenho,  deixando  esse  embaraço  para  a  atual  administração  que, 
temerosa, clama que esse Tribunal ordene que se faça o pagamento, sem 
que com essa atitude o atual administrador venha pagar por um mal que não 
causou.  Ao final  pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para 
sanar a obscuridade apontada.

É o relatório.
VOTO

Com  vistas  a  suprir  possíveis  vícios  da  decisão,  o 
ordenamento jurídico pátrio  permite  que as partes,  independentemente de 
sucumbência1, utilizem os “Embargos de Declaração” para aclarar a decisão 
que eventualmente sofra de obscuridade, omissão ou contradição. 

Segundo  Theodoro  Júnior,  embargos  de  declaração  é  o 
recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste 
obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado2.

Em síntese,  alega o embargante que o acórdão vergastado 
incorreu em obscuridade, pois, embora tenha mencionado o termo inicial de 
sua eficácia, restou obscura a forma de aplicação imediata de tal medida, 
especificamente  no  tocante  a  responsabilidade  pelo  pagamento  sem 
empenho e suas futuras implicações.

Pois bem, em que pese inexistir no acórdão atacado, análise 
expressa  dos  argumentos  lançados  pelo  embargante,  faz-se  necessário 
ressaltar que o julgador não está obrigado a decidir limitando-se, tão somente 
aos fatos e argumentos lançados pelas partes,  podendo,  portanto,  se ater 
apenas  aos  fatos  e  dispositivos  que  forem  suficientes  para  sua 
fundamentação, como o fez na decisão embargada.

Infere-se,  portanto,  que  a  pretensão  do  recorrente  é,  na 
verdade,  para  modificar  a  decisão  embargada  e  adequá-la  ao  seu 

1 STF – 2ª T. RE 221.196-5-EDcl. DJU 23/10/98. No mesmo sentindo: RTRF – 3ª Reg. 24/213.
2  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
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entendimento,  o  que  se  mostra  inviável,  conforme  já  decidiu  o  Superior 
Tribunal de Justiça em arestas a seguir colacionados:

"Só são admissíveis os aclaratórios quando destinados a 
atacar,  especificamente,  um  desses  vícios  do  ato 
decisório,  e  não  para  que  se  adeqüe  a  decisão  ao 
entendimento do embargante.  nem para o acolhimento 
de  pretensões  que  refletem  mero  inconformismo:  e 
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. - 
(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1038124/RI,  Rel.  Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA. 
julgado em 22/09/2009, ale 02/10/2009) 

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E 
ADMINISTRATIVO.  DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA. 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 
535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REEXAME DE PROVAS.  INCIDÊNCIA 
DA  SÚMULA  N°  7/STJ.  TERMO  INICIAL.  JUROS  DE 
MORA.TRÂNSITO  EM  JULGADO.  AGRAVO 
IMPROVIDO.1.  Decididas  as  questões  suscitadas,  não 
há  falar  em  violação  do  artigo  535  do  Código  de 
Processo Civil,  à ausência  de omissão,  contradição ou 
obscuridade  a  ser  suprida  ou  dirimida,  eis  que  os 
embargos  de  declaração  não  se  destinam  ao 
prequestionamento explicito ou à revisão do julgado sob 
outros  fundamentos.  Precedentes.(•••)  4.  Agravo 
regimental  improvido.  -  (AgRg no Ag 1230222/SP,  Rel. 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/09/2010, DJe 05/11/2010). 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  REITERAÇÃO  DE 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  JÁ  OPOSTOS. 
INVIABILIDADE  DE  TAL  DESIDERATO.  EMBARGOS 
REJEITADOS. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme 
no sentido de que os embargos de declaração, ainda que 
opostos com o objetivo de prequestionamento visando à 
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem  ser 
acolhidos quando inexistentes omissão,  contradição ou 
obscuridade  na  decisão  recorrida"  (EDcl  no  MS 
11.484/DF,  Rel.  Min.  PAULO  GALLOTTI,  TERCEIRA 
SEÇÃO,  DJ  2/10/2006).  2.  A  oposição  de  embargos 
declaratórios em embargos declaratórios,  requerendo a 
manifestação  dessa  Corte  sobre  tema  já  decidido 
caracteriza, nos moldes do inciso IV do art. 17 do CPC, 
litigância de má-fé por parte do embargado, bem como 
prejuízo da efetiva prestação jurisdicional.  3. Embargos 
declaratórios rejeitados, com aplicação de multa de 1%, 
nos termos do art. 18 do CPC, sobre o valor da causa. 
(EDcl  nos  EDcl  no  AgRg  no  Ag  901.264/MG,  Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 04/10/2010)
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Assim, será cabível o referido recurso, segundo o artigo 535 do 
Código de Processo Civil, quando a sentença incidir nas situações elencadas 
pelos seus incisos:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 

Fácil  verificar,  através  dos  argumentos  expostos  pelo 
Embargante,  que  sua  intenção  é  rediscutir  a  matéria,  na  via  estreita  dos 
embargos, buscando adequá-la ao seu entendimento, o que se sabe, não é 
permitido.

O Acórdão de fls. 84/86 negou provimento ao agravo interno 
interposto pelo Município, ora embargante, tendo demonstrado de forma clara 
e  coerente,  todos  os  fundamentos  que  conduziram  ao  desprovimento, 
mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS  em  face  da  inexistência  da  obscuridade  alegada  no 
acórdão atacado.

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

              DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                      RELATOR
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