
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DE DESEMBARGADOR
MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Acórdão
Embargos de Declaração n°. 0052840-19.2014.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador
Pablo Dayan Targino Braga

1° Embargado:  PBPREV – Paraíba Previdência,  representada por
seu Procurador: Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB n. 17.281).

2°  Embargado:  Ubiratan  Pereira  da  Silva.  -  Adv.:  Alexandre
Gustavo Cezar Neves (OAB/PB n. 

EMENTA:  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  REEXAME
NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 1.022 E INCISOS, DO CPC DE
2015.  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  DECISÃO
LASTREADA  NA  JURISPRUDÊNCIA
DESTE  TRIBUNAL.  REDISCUSSÃO.
INCONFORMISMO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

- Depreende-se do art. 1.022, e seus
incisos, do novo Código de Processo
Civil que os Embargos de Declaração
são  cabíveis  quando  constar,  na
decisão  recorrida,  obscuridade,
contradição,  omissão  em  ponto
sobre  o  qual  deveria  ter  se
pronunciado  o  julgador,  ou,  até
mesmo,  as  condutas  descritas  no
art. 489, § 1º, que configurariam a
carência de fundamentação válida. 



-  No  caso  dos  autos,  não  ocorre
nenhuma das hipóteses previstas no
art.  1.022  do  novo  CPC,  pois  o
Acórdão  Embargado  apreciou  as
teses relevantes para o deslinde do
caso  e  fundamentou  sua  conclusão
sem a existência de quaisquer vícios.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos
acima identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  os
embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por pelo
Estado da Paraíba,  alegando a existência de contradição no acórdão
de fls. 145/148v, que deu provimento parcial ao Agravo Interno, cuja
relatoria  coube  ao  Exmo.  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento  –  Juiz
convocado. 

É o sucinto relatório.

VOTO

O  art.  1.022,  e  seus  incisos,  do  novo  Código  de
Processo  Civil,  claramente  prescrevem  as  quatro  hipóteses  de
cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação  vinculada,  restrito  a  situações  em  que  patente  a
existência  de:  obscuridade;  contradição;  omissão  no  julgado,
incluindo-se, nesta última, as condutas descritas no art. 489, § 1.º,
que  configurariam  a  carência  de  fundamentação  válida  e,  por
derradeiro, o erro material. 

In  casu,  o  Embargante  alega  a  existência  de
contradição no  que  pertine  ao  percentual  de  condenação  em
honorários, uma vez que foi sucumbente em parte mínima do pedido.

Há  contradição  num  julgado  quando  a  decisão
apresenta  proposições  inconciliáveis  entre  si,  de  modo  que  a
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afirmação  de  uma  resultará  a  negação  da  outra.  Para,  tanto,  a
contradição pode existir entre a fundamentação e o dispositivo.

Desta forma, não há que se falar em contradição, pois
analisando o acórdão de fls. 145/148v, vê-se perfeita harmonia entre
a  fundamentação  adotada  e  a  parte  dispositiva.  Sendo  assim,
claramente se observa que não se trata a presente insurgência de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, mas
sim de inconformismo direito com o resultado do acórdão, que foi
contrário  aos  interesses  do  insurgente,  restando  evidente  que  o
Embargante  busca  rediscutir  a  matéria  exaurida,  com  clareza  e
objetividade.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO  QUE  AUTORIZA  O
CABIMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  É  A  INTERNA,  ENTRE  A
FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. MERA
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE.  AUSÊNCIA  DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.  TESE  DE  OFENSA  A  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS  POR  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO  ESPECÍFICA.  INEXISTÊNCIA.
INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO
DECISÓRIO.  CLARO  INTUITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
AFASTADO.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de
declaração  só  se  prestam  a  sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição
porventura existentes no acórdão, não
servindo  à  rediscussão  da  matéria  já
julgada  no  recurso.  2.  A  contradição
que autoriza o cabimento de embargos
de declaração é aquela existente entre
a  fundamentação  e  a  conclusão  do
acórdão. Estando o fundamento do acórdão
em perfeita harmonia com a sua conclusão,
não há se falar  na existência de vício que
enseja  a  interposição  de  embargos  de
declaração para saná-lo. 3. É anômalo o uso
de embargos declaratórios com a finalidade
de  provocar  rejulgamento  da  causa  com
vistas a alinhar o novo pronunciamento aos
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interesses  da  parte  embargante.  4.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-PA  -  AI:  00088290519998140301
BELÉM,  Relator:  MARIA  DO  CEO  MACIEL
COUTINHO,  Data  de  Julgamento:
14/12/2015,  1ª  CÂMARA  CÍVEL  ISOLADA,
Data de Publicação: 16/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES ACERCA DA obrigatoriedade OU
NÃO  DO  plano  DE  SAÚDE  em  custear  o
tratamento  na  Clínica  da  Obesidade,  BEM
COMO  DA  inexistência  de  ato  ilícito
ensejador de condenação em danos morais
DEVIDAMENTE  APRECIaDAS  NO  ACÓRDÃO
EMBARGADO.  CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  demais  questões  QUE
traduzem  mero  inconformismo  com  a
prestação  jurisdicional  dada  ao  caso
concreto. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EMBARGOS
REJEITADOS.  [...]  3.  Noutra  senda,
sustentou  a  embargante  contradição  no
julgado,  vez  que  a  decisão  pela
aplicabilidade  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor ao presente caso não se adequa
ao entendimento do STJ, porém, descabe tal
assertiva,  posto  que  a  contradição  que
autoriza  o  cabimento de embargos  de
declaração é a interna, ou seja, entre a
fundamentação  e  o  dispositivo,  e  não
entre fundamentação e a jurisprudência. Em
que pese isso, não é demais esclarecer que,
ao contrário do quanto alega a embargante,
a  acórdão  embargado  fundamentou  a
incidência do CDC na jurisprudência do STJ.
4. Dessa forma, não se verifica na decisão
embargada omissão a ensejar a interposição
dos  presentes  declaratórios,  vez  que  as
matérias suscitadas pela embargante foram
expressamente  apreciadas  no  acórdão,
sendo forçoso concluir que esta, a pretexto
de  esclarecer  e  completar  o  julgamento
anterior,  na  realidade,  pretende  a
rediscussão do julgado, pela estreita via dos
embargos  declaratórios,  com  reapreciação
do que restou decidido, o que não se pode
admitir.  5.  As  demais  questões  trazidas  à
lume  pela  embargante  traduzem  mero
inconformismo com a prestação jurisdicional
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dada  ao  caso  concreto,  que  deve  ser
dirimido  em  via  própria,  não  sendo  os
embargos  de  declaração  o  recurso
apropriado para este fim. (Classe: Embargos
de  Declaração,Número  do  Processo:
0022412-58.2010.8.05.0001/50000, Relator
(a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,
Terceira  Câmara  Cível,  Publicado  em:
31/10/2017 )
(TJ-BA  -  ED:  00224125820108050001
50000,  Relator:  Sandra  Inês  Moraes
Rusciolelli  Azevedo,  Terceira  Câmara  Cível,
Data de Publicação: 31/10/2017)

EMENTA:  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FINALIDADE.
REEXAME  DA  CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.
INDICAÇÃO  GENÉRICA.  HIPÓTESES  DE
CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração representam
recurso  de  fundamentação  vinculada  ao
saneamento  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  se
prestando,  contudo,  ao  mero  reexame  da
causa.  2.  A contradição que autoriza a
oposição dos embargos é intrínseca ao
julgado  impugnado,  ou  seja,  entre  as
suas  proposições,  fundamentação  e
conclusão,  e  não  entre  ele  e  fatores
externos a si, como, por exemplo, as provas
dos  autos  ou  as  alegações  das  partes.  3.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  RMS:  39566  SC
2012/0242119-9,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
18/02/2014,  T2  -  SEGUNDA TURMA,  Data
de Publicação: DJe 27/02/2014)

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
PENSIONISTA. VANTAGEM DO ART. 184, II,
DA  LEI  1.711/1950.  PARCELAS
RETROATIVAS.  PRESCRIÇÃO.  IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
DE  INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO
ART. 544, § 4º, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VÍCIO  DE  CONTRADIÇÃO.  PRETENSÃO  DE
REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
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DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Os
aclaratórios não merecem prosperar, pois o
acórdão embargado não padece de vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  na
medida que apreciou a demanda em toda a
sua  extensão,  fazendo-o  de  forma clara  e
precisa, estando bem delineados os motivos
e fundamentos que o embasam. 2. "O vício
da  contradição  que  autoriza  os
embargos é do julgado com ele mesmo,
entre  suas  premissas  e  conclusões,
jamais com a lei,  com o entendimento
da  parte,  com  os  fatos  e  provas  dos
autos ou com entendimento exarado em
outros  julgados.  A  contradição,
portanto,  consuma-se  entre  as
premissas adotadas ou entre estas e a
conclusão do acórdão hostilizado, o que
não é o caso dos autos" (EDcl no AgRg no
REsp  1280006/RJ,  Rel.  Ministro  Castro
Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em
27/11/2012,  DJe  06/12/2012).  3.  Não  se
prestam  os  embargos  de  declaração  ao
reexame  da  matéria  que  se  constitui  em
objeto  do  decisum,  porquanto  constitui
instrumento  processual  com  o  escopo  de
eliminar  do  julgamento  obscuridade,
contradição  ou  omissão  sobre  tema  cujo
pronunciamento  se  impunha  pela  decisão
ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante  reza  o  art.  535  do  CPC.  4.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 653205 RJ
2015/0008369-8,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
19/05/2015,  T2  -  SEGUNDA TURMA,  Data
de Publicação: DJe 26/05/2015)

Por  todo  o  exposto,  REJEITO os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das
Graças Morais Guedes e o Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques
de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
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Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  em João Pessoa,  27 de
fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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