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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DO
FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
ACÓRDÃO  COMBATIDO  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  REJEIÇÃO  DA  SÚPLICA
ACLARATÓRIA.

-  É  de  se  rejeitar  os  embargos  de  declaração  quando  inexiste
qualquer  eiva  de  omissão,  obscuridade,  contradição  ou  erro
material porventura apontado.

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 Neriolando Dantas da Costa em
face da decisão colegiada de fls. 139/142-verso, que desproveu o seu apelo, mantendo a sentença
primeva que julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Nas  razões  do  declaratório,  o  embargante  sustenta  a  ocorrência  de  omissão  no
julgado, no que pertine a validade do boletim interno como veículo de publicidade. 

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o apontado vício.

É o breve relatório.

VOTO

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
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 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.

Pois bem.

Alega o recorrente a ocorrência de omissão no julgado acerca da validade do boletim
interno  como  veículo  de  publicidade,  sem  razão,  porquanto  o  decisório  vergastado  explicitou
suficientemente a questão.

A título elucidativo, colaciono pertinente excerto do Acórdão recorrido:

“Ademais, não prospera a afirmação de que o prazo prescricional
não teve  seu marco inicial,  em razão de não ter  sido o ato  de
licenciamento  publicado  em  Diário  Oficial,  porquanto  a
publicação em Boletim Interno não constitui qualquer ilegalidade,
sendo suficiente  para início  do cômputo  do  prazo  prescricional
quinquenal.

Sobre  a  questão,  colaciono  pertinente  julgado  desta  Corte  de
Justiça: 

“APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  POLICIAL
MILITAR.  AFASTAMENTO  DO  AUTOR  DO  CARGO.
PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º,  DO  DECRETO  Nº  20.910/1932.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INCONFORMISMO  DO  AUTOR.  NÃO  ACOLHIMENTO.
SOLICITAÇÃO  DE  LICENCIAMENTO.  ASSUNTOS
PARTICULARES.  DEFERIMENTO.  PUBLICAÇÃO.  BOLETIM
INTERNO.  VALIDADE.  INGRESSO  DA  AÇÃO.  PRAZO
SUPERIOR  AO  LAPSO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -
Decorridos  mais  de  cinco  anos  entre  o  ato  que  decretou
afastamento  do  Soldado  da  Polícia  Militar  e  o  ajuizamento  da
demanda  para  anulação  e  reintegração  no  cargo,  impõe-se  o
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reconhecimento  da  prescrição,  com  fundamento  no  art.  1º,  do
Decreto nº 20.910/32. - Não prospera a afirmação de que o prazo
prescricional  não  teve  seu  marco  inicial,  em  razão  do  ato  de
licenciamento não ter publicado em Diário Oficial, porquanto é
assente na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de
Justiça, que a publicação em Boletim de Serviços não constitui
qualquer ilegalidade, sendo suficiente para considerar iniciado o
prazo da prescrição.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00648128320148152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 31-01-2017) (grifei)” (fls.142/142-verso)

Nessa senda, concluo pela impropriedade dos argumentos trazidos por ocasião da
presente insurgência, por não haver pontos omissos a serem corrigidos no decisório impugnado.

 

Portanto, a insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses
não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.

Sobre o tema, vejamos o entendimento 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. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea 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.
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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.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

                                
                                                                                   J/05
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