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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  ALEGAÇÃO DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  PROCESSO  PRONTO  PARA
JULGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DO
DIREITO  DE  DEFESA.  MATÉRIA  APRECIADA  DE
FORMA CLARA E AMPLA NO ACÓRDÃO COMBATIDO.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade,  contradição e erro material porventura apontada.

- “A mera alegação de prequestionamento, por si só, não viabiliza
o cabimento  dos  embargos declaratórios,  sendo indispensável  a
demonstração  da  ocorrência  das  hipóteses  previstas  no  artigo
1.022, do NCPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (TRF 1ª
R.;  EDcl-AC  0077630-64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.
Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Pedro Gomes, em face da
decisão colegiada de fls. 319/323 que negou provimento à apelação cível por ele interposta,  nos
autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba.
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Em seus aclaratórios, o recorrente alega, em suma, que o decisório atacado encontra-
se em contradição, ao tempo em que afirma que há nulidade processual consubstanciada no juízo de
primeiro  grau,  em  razão  da  ausência  de  despacho  para  especificação  de  provas,  o  que  teria
maculado o julgamento antecipado da lide.

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  a  fim de  que  seja  reformada  a
decisão colegiada.

É o breve relatório.

VOTO

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
encontrava-se vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material. In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de rediscussão da matéria,  eis que a embargante afirma que  o decisório atacado encontra-se em
contradição,  ao  tempo em que afirma  que  há  nulidade  processual  consubstanciada  no  juízo  de
primeiro  grau,  em  razão  da  ausência  de  despacho  para  especificação  de  provas,  o  que  teria
maculado o julgamento antecipado da lide.

Merece ser destacado que tal matéria foi frontalmente e exaustivamente enfrentada
no acórdão  ora  combatido,  de  forma  clara  e  livre  de  contradições,  por  meio  de  um exclusivo
capítulo preambular, cujos trechos passo a transcrever:

“DA NULIDADE DA SENTENÇA: JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE

Discorreu o apelante que a sentença deve ser anulada porque houve o
julgamento  antecipado  da  lide,  em  nítida  afronta  ao  exercício  do
contraditório e da ampla defesa.

Desembargador José Ricardo Porto
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Tal prefacial não merece prosperar;

Ora, o réu teve o direito de impugnar todos os argumentos traçados na
lide, e assim o fez, tanto na manifestação prévia (fls. 189/193) quanto
na  contestação   (fls.  209/213),  oportunidade  na  qual  deveria  haver
juntado as  provas  necessárias  e  aptas  a  comprovar  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, mas assim não procedeu,
limitando-se a argumentar a ocorrência da prescrição e a prática de
mera irregularidade administrativa.

Ademais,  tratando-se  de  alegação  de  ato  ímprobo  por  omissão  na
prestação de contas à Câmara de Vereadores,  obviamente a matéria
classifica-se  como  exclusivamente  de  direito,  o  que  justifica  o
julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz, a quem compete avaliar
a sua necessidade e importância, além de julgar a demanda de forma
fundamentada, ante o Princípio do Livre Convencimento Motivado.

A sentença está bem fundamentada, inclusive sobre a decisão de julgar
a  lide  antecipadamente  (fls.  227-v/228-v),  situação  que  justifica  a
rejeição da presente preliminar..“ (fls. 520/520v).

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J14

Desembargador José Ricardo Porto
 4


	ACÓRDÃO
	RELATÓRIO

