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ACÓRDÃO
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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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Embargado : Ministério Público do Estado da Paraíba

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  POR  ATOS  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.
SENTENÇA  MANTIDA  NESTA  INSTÂNCIA
REVISORA.  INCONFORMISMO  DO  APELANTE.
SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
JULGAMENTO  COLEGIADO.  INOCORRÊNCIA.
TESES  DEVIDAMENTE  REBATIDAS.
REDISCUSSÃO. MEIO INIDÔNEO. 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  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes
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autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
727/735,  opostos  por  Thiago Pereira  de  Sousa  Soares  contra  o  acórdão  de  fls.
693/725,  proferido  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, consoante se
extrai do respectivo excerto dispositivo:

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  A
PREJUDICIAL,  NO  MÉRITO,  NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS APELATÓRIOS.

Em  suas  razões,  o  recorrente, após  defender  a
tempestividade e  o  cabimento  dos  vertentes  aclaratórios  ingressados  com efeitos
modificativos, sustenta omissão e obscuridade no acórdão, haja vista faltar clareza a
despeito do prejuízo ao erário, e não existir dolo específico. Para tanto, sustentou a
inexigibilidade de contratação de profissional artístico consagrado pela crítica, não
havendo  que  falar  em  obrigação  de  licitação  pela  Administração  Pública.  Em
sequência,  com  base  na  teoria  do  possível,  afirmou  que  o  pagamento  da  verba
educacional  foi  a  menor,  porquanto não existia  fundo suficiente para adimplir  a
obrigação constitucional,  ressalvando ter quase atingido o teto referente à saúde.
Pugna, então, pelo acolhimento dos aclaratórios, para afastar o ato de improbidade a
si imputado.

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo certo que os embargos de declaração se
prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer
decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição,  omissão,  ou  para  fins  de
correção de erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese  vertente,  sem  grandes  delongas,
percebe-se  que  a  parte  embargante  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira
infundada, ao argumento de existir  omissão e obscuridade no  decisum  combatido,
quando se verifica que, no âmago da insurreição, o objetivo é rediscutir a matéria.

Digo  isso  pois,  em  seu  arrazoado,  o  recorrente
declinou que no pronunciamento judicial  não ficou claro a existência de dano ao
erário, sustentando sua tese na inexigibilidade de licitação para profissional artístico
consagrado.  Neste  ponto,  houve pronunciamento nítido no acórdão,  porém,  com
redação desfavorável ao insurgente, fls. 715/717:  

Preceito constitucional dispõe que a contratação de
serviços  pela  administração  pública  deve  ser
precedida, sempre, de licitação. Esta exigência tem a
ver com o interesse na moralidade da administração
e com o privilegiamento da regra de igualdade de
condições entre os concorrentes dispostos a contratar
com a Administração Pública (Constituição Federal,
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art. 37, XXI).
Tão  relevante  pareceu  ao  constituinte  o  legislador
ordinário este interesse que o último houve por bem
conferir-lhe proteção penal, o que fez com a edição
da mencionada Lei nº 8.666/1993.
Pois  bem.  Na  esfera  administrativa,  o  egrégio
Tribunal  de  Contas  decidiu  como  irregular  as
contratações  com o  poder  público  autorizadas  por
Thiago Pereira de Sousa Soares, com a anuência da
Comissão  Permanente  de  Licitação  do  Município
de  Princesa  Isabel,  composta  por  Marizarde
Geraldino dos Santos, Manoel Francelino de Sousa
Neto  e  Edineide Pereira da Silva, das  Empresas JI
Pereira  e  Eventos  Ltda  –  ME  e  Pereira  Fonseca
Eventos  Ltda,  para  cobrir  os  eventos  acima
discriminados,  segundo  se  confirmou  nos
procedimentos licitatórios nº 01/2010, nº 05/2010, nº
07/2010 e nº 06/2010.
Reforce-se que a Lei nº 8.666/93, muito embora haja
regulamentado  de  forma  minudente  o  regime
jurídico dos procedimentos licitatórios preliminares
às  contratações  efetivadas  com  o  Poder  Público,
reservou ao  Administrador  a  possibilidade  de  não
observá-los  toda  vez  que,  in  concreto,  torne-se
inviável  a  competição  objetivando  a  busca  pela
melhor  oferta,  como  nos  casos  de  dispensa  e
inexigibilidade de licitação.
Atentando-se para a contratação em apreço, verifica-
se  que  não  foram  preenchidos  os  requisitos
autorizadores insculpidos no art. 25, III,  §1º, da Lei
nº 8.666/93, cujo teor transcrevo a seguir:
Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver
inviabilidade de competição, em especial:
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(...)
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo,  desde  que  consagrado  pela  crítica
especializada ou pela opinião pública. 
§1º  -  Considera-se  de  notória  especialização  o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua  especialidade,  decorrente  de  desempenho
anterior,  estudos,  experiências,  publicações,
organização,  aparelhamento,  equipe  técnica,  ou de
outros requisitos relacionados com suas atividades,
permitida  inferir  que  o  seu  trabalho  é  essencial  e
indiscutivelmente  o  mais  adequado  à  plena
satisfação do objeto contratado.
§ 2º -  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos  de  dispensa,  se  comprovado
superfaturamento,  respondem  solidariamente  pelo
dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o
prestador  de  serviços  e  o  agente  público
responsável,  sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis. 
Dessa  forma,  constata-se  que  a  elaboração  do
Processo  de  inexigibilidade  de  licitação  NÃO
obedeceu  aos  ditames  da  Lei,  conquanto  ausente
justificativa  para  contratação  de  bandas  sem
preencher o critério concernente à “inviabilidade de
competição”,  impondo a responsabilidade solidária
dos  envolvidos  em  conluio  para  fraudar  licitação,
com a adoção criteriosa das sanções impostas no art.
12, nos ditames estabelecidos na sentença. 

Sobre  o  descumprimento  ao  não  atendimento  do
mínimo  constitucional  na  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  o  próprio
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recorrente assumiu não tê-lo cumprido, aduzindo, na situação, “falta de dinheiro nos
cofres públicos municipais”, para acrescentar “que o percentual mínimo obrigatório
para investimento com a saúde foi quase atingido”.

 In casu, como se não bastasse o enfrentamento da
temática  às  fls.  710/711,  dos  autos,  evidencia-se  atitude  incoerente  do  gestor  a
promoção de eventos festivos quando não há verba suficiente na municipalidade.

Em  reforço,  deve-se  registrar  que  os  embargos  de
declaração não servem para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório,
reexaminar as matérias já apreciadas, ou ainda explicitar dispositivos legais, quando
já tenha encontrado fundamentos outros suficientes para embasar a sua decisão e
resolver as controvérsias firmadas.

O Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendimento
remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se proponham a
rediscutir a matéria contrária aos interesses do embargante:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECEBIMENTO
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL  (ART.  545  DO
CPC). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544
DO  CPC).  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
NÃO  ADMITIU  O  RECURSO  ESPECIAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  544,  §  4º,  I,  DO  CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,  QUE IMPÕE O
ATAQUE  ESPECÍFICO  DOS  FUNDAMENTOS,
SENDO  INSUFICIENTE  ALEGAÇÃO  GENÉRICA.
PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.
557,  §  2º,  CPC.  1. O  embargante  pretende,  na
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realidade,  a  reforma  da  decisão  embargada,  no
tocante ao mérito recursal; intuito que foge da função
dos  embargos  de  declaração.  Diante  disso  e  em
atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
celeridade  e  economia  processual,  estes  embargos
declaratórios  foram  recebidos  como  agravo
regimental. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito
ao  Recurso  Especial  obstado  na  origem  reclama,
como  requisito  objetivo  de  admissibilidade,  a
impugnação  específica  dos  fundamentos  utilizados
para  a  negativa  de  seguimento  do  apelo  extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º,
inc. I,  do CPC, ônus da qual não se desincumbiu a
parte  insurgente.  3.  À  luz  do  princípio  da
dialeticidade,  que  norteia  os  recursos,  compete  à
parte agravante,  sob pena de não conhecimento do
agravo,  infirmar  especificamente  os  fundamentos
adotados  pelo  tribunal  de  origem  para  negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações
genéricas  de  inaplicabilidade  do  óbice  invocado.
Precedentes.  4.  O recurso  revela-se manifestamente
inadmissível e procrastinatório, devendo ser aplicada
a multa prevista no   art. 557, § 2º, do CPC  . 5. Agravo
regimental  não  provido  com  aplicação  de  multa.
(STJ;  EDcl-AREsp 667.818; Proc.  2015/0041680-2;  RJ;
Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe Salomão;  DJE
27/04/2015) - sublinhei.

E, 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO
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RECURSO.  MULTA.  INOVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. 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  tentativa  de  alterar  os
fundamentos da  decisão embargada,  com vistas  a
obter  decisão  mais  favorável  aos  seus  interesses,
demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que
enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único,
do  CPC,  em  1%  sobre  o  valor  da  causa.
Jurisprudência do STJ. 3. Não se admite a adição de
teses não expostas no Recurso Especial em sede de
embargos  de  declaração,  por  importar  em
inadmissível  inovação  recursal.  Precedentes.  4.
Embargos  de  declaração  rejeitados,  com imposição
da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(STJ;  EDcl-EDcl-AgRg-AREsp  651.606;  Proc.
2015/0025315-7;  RJ;  Quarta  Turma; Relª  Minª  Isabel
Gallotti; DJE 13/08/2015) - negritei.

Com  efeito,  se  a  parte  dissente  dos  fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado  para
impugná-lo, não se prestando os embargos declaratórios para tal finalidade.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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