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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
CONTRA  ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  REMESSA
NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRONUNCIAMENTO  SOBRE  DISPOSITIVOS
LEGAIS.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO.  REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.

 A omissão  caracteriza-se  quando  o
julgador  deixa  de  examinar  as  questões  que  lhe
foram submetidas. No caso em julgamento nenhum
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Acórdão
deixou de fazê-lo. 

 Ainda que o presente  Recurso pretenda
suprir o fim de prequestionamento, seria necessário
que  o  julgado  padecesse  de  um  dos  vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
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nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 317.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 305/306) interpostos

pelo Estado da Paraíba contra o Acórdão de fls. 295/302v, que não conheceu

o Recurso Apelatório por ele apresentado e deu provimento parcial a Remessa

Necessária. 

O  Embargante  alega  que  o  Acórdão  recorrido  manteve  a

Decisão do Juiz de primeiro grau, sem se pronunciar sobre o artigo 4º da Lei

10.887/2004, além dos artigos 111, II, e 176 do CTN. 

Requer,  assim,  o  acolhimento  dos  Embargos  para

manifestação sobre os dispositivos elencados (fl. 306).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do Código de Processo Civil e prestam-se, tão somente, para expungir

do julgado omissão, contradição e obscuridade. 

No caso em tela,  não há nenhuma omissão, contradição ou

obscuridade a ser sanada, pois a Decisão combatida é coerente e lógica com

os próprios pressupostos. 

Nesse  ponto,  o  Embargante  alega,  primeiramente,  que  a

Decisão  Embargada  manteve  a  Sentença  de  piso,  quando,  na  verdade,

observa-se  que,  apesar  de  não  ter  conhecido  a  Apelação  interposta  pelo

Embargante,  esta  Primeira  Câmara  Cível  deu  provimento  à  Remessa

Necessária, modificando a Decisão de primeiro grau. Logo, o Recurso, nesse
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aspecto, não atenderia ao princípio da dialeticidade. 

Não  bastasse  isso,  continuando,  o  Embargante,  sem

demonstrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do

CPC (omissão, contradição ou obscuridade), requer o pronunciamento sobre

os artigos 4º, §1º da Lei nº 10.887/04; 111, II  e 176 do CTN) para fins de

prequestionamento. 

Ora,  a  omissão  caracteriza-se  quando  o  julgador  deixa  de

examinar  as  questões  que  lhe  foram submetidas.  No  caso  em julgamento

nenhum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Acórdão deixou de fazê-lo.

Ainda  que  o  presente  Recurso  pretenda  suprir  o  fim  de

prequestionamento,  seria  necessário  que  o  julgado  padecesse  de  um  dos

vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse norte, eis as seguintes decisões do STJ:

Mesmo  nos  embargos  de  Declaração  com  fim  de
prequestionamento,  devem-se  observar  os  lindes
traçados  no  art.  535  do  CPC  (obscuridade,  dúvida,
contradição,  omissão  e,  por  construção  pretoriano
integrativa,  a  hipótese  de  erro  material).  Esse  recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (REsp  11 465-0-
SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão,
op. cit. nota ao art. 535)

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS.
1.  Inicialmente,  registra-se  que  "[a]os  recursos
interpostos  com fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista,  com as interpretações dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado
Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior
Tribunal de Justiça em 9/3/2016)".
2. Os embargos de declaração, ainda que manejados
para fins de prequestionamento, são cabíveis quando
o  provimento  jurisdicional  padece  de  obscuridade,
contradição ou omissão, nos ditames do art. 535, I e
II,  do CPC/1973, bem como para sanar a ocorrência
de erro material, o que não se verifica na espécie.
3. Embargos de declaração rejeitados.

3



Embargos Declaratórios nº 0741264-32.2007.815.2001

(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1461012/RS,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado
em 17/05/2016, DJe 27/05/2016)

Não  se  pode  voltar,  repita-se,  em  sede  de  Embargos  de

Declaração, as questões já julgadas e óbices já superados, exceto, para sanar

omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que não é o caso dos autos.

Com  estas  considerações,  REJEITO  os  Embargos

Declaratórios.

É o voto.

“Embargos  rejeitados,  nos  termos  do  voto  do  relator.

Unânime”.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos. Participaram do julgamento, além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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