
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000319-81.2017.815.0000 — Comarca de Gurinhem
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
EMBARGANTE: Saulo Rolim Soares.
ADVOGADO:  Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, OAB/PB 14.233.
EMBARGADO:  Ministério Público Estadual

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  —
INOCORRÊNCIA  —  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA  DETALHADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  —
IMPOSSIBILIDADE — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade,
contradição ou omissão, ou ainda, para corrigir erro material, não se prestando
ao reexame do julgado e inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

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

Trata-se  de  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,  fls.  1142/1155  opostos
por Saulo Rolim Soares contra acórdão, fls. 1133/1140, que manteve a condenação de improbidade
administrativa, negando provimento ao apelo.

Em  suas  razões,  o  recorrente  aponta,  em  suma,  a  ocorrência  de  erro
material, haja vista a proibição de  reformatio in pejus, eis que a sentença recorrida condenou o
embargante pelo ato ímprobo constante no art. 10, inc. VII e XI, da LIA, mas nada mencionou sobre
o art.  11,  contudo,  ao julgar  a  apelação interposta  pelo  próprio embargante  e  a  ela  ter  negado
provimento, o acórdão modificou a sentença recorrida no sentido de condená-lo no art. 11, inciso I.

Ademais, prequestionou os dispositivos da Lei Federal estampados no art.
10, XI; art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 9.429/92; arts. 489, § 1ª, inc. IV; art. 1.013 e art. 1.022,
todos do Código de Processo Civil.

                   É o breve relatório. 

VOTO



Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz,
de ofício ou a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

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.

Importante destacar, primeiramente, que, as omissões trazidas nos embargos
declaratórios não devem prosperar. 

Sustenta o embargante que restou verificada a ocorrência de erro material
no acórdão embargado, haja vista a proibição de reformatio in pejus, eis que a sentença recorrida
condenou o embargante pelo ato ímprobo constante no art. 10, inc. VII e XI, da LIA, mas nada
mencionou sobre o art. 11, contudo, ao julgar a apelação interposta pelo próprio embargante e a ela
ter negado provimento, o acórdão modificou a sentença recorrida no sentido de condená-lo no art.
11, inciso I.

Não deve prosperar  a  alegação de erro material  suscitada nos embargos,
pois o acórdão embargado manteve as penalidades fixadas na sentença, quais sejam: ressarcimento
integral do dano no valor de R$ 353.478,76 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta
e oito reais e setenta e seis centavos); suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;
multa civil no valor correspondente ao do dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo
prazo de 05 (cinco) anos. 

A menção ao artigo 11 não acarreta  reformatio in pejus, pois, assim como
no acórdão recorrido,  a  própria  sentença  reconheceu que  a  conduta  também se  enquadrava  no
disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, cuidando-se de hipótese de prática concomitante de diversos
atos de improbidade, em concurso material, aplicando, contudo, a pena derivada do art. 10 da LIA
por ser mais grave (fl. 1072).

Ademais, ressalte-se que as punições para os atos de improbidade previstos
no art. 11 são mais brandas do que as do art. 10, o que ainda assim, não configurariam reformatio in
pejus.

Ressalta  ainda  que  houve  omissão  no  acórdão  embargado,  por  não  ter
atentado para os argumentos que estavam consubstanciados no relatório do Tribunal de Contas, não
se desincumbindo sequer de apresentar uma contra-argumentação tendente a demonstrar o seu não
acolhimento.

O acórdão reconheceu a ocorrência de dano, justamente pelo fato do gestor
pagar  valores  excessivos  pelo  uso  de  combustíveis  sem  observância  destes,  permitindo  a
prevalência  do  interesse  privado  sobre  o  público.  Ademais,  por  se  tratar  de  combustível  cujo
consumo é imediato e sendo aferível o valor pago pelo seu uso, possível deduzir o montante do



dano  ao  erário,  devendo-se  impor  ao  gestor  ímprobo  a  obrigatoriedade  de  recomposição  do
patrimônio público (penalidade prevista para os atos praticados com fulcro no art.10 da Lei  nº
8.429/92), além de lhe atribuir o caráter indevido e ilegal de suas condutas, a ser punido com as
demais sanções disponíveis na Lei nº 8.429/92.

Por fim, o fato do Tribunal de Contas do Estado ter aprovado as contas do
apelante, não vincula o Poder Judiciário, tampouco inibe sua atuação, em razão da independência
entre instâncias e o inc. II, do art. 21, da Lei n. 8.429/92, em que a aplicação das sanções independe
da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno.

Logo,  a  sustentação  do  insurgente,  em  verdade,  visa  à  rediscussão  de
matéria já enfrentada no decisório combatido. 

À luz dessas considerações, observa-se que o acórdão hostilizado foi nítido
e objetivo, inexistindo o vício declinado pelo recorrente, tendo referido  decisum apenas acolhido
posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Mairo,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
  Relator
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
    RELATOR


