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EMBARGOS DECLARATÓRIOS  – DECISÃO ATACADA –
ACÓRDÃO  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  JULGADA
IMPROCEDENTE –  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
CAPAZES DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE -
ALTERAR O CENÁRIO PROCESSUAL – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

São  incabíveis  os  Embargos  de  Declaração  objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões já analisadas
no mérito do acórdão.

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.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios  (fls. 56/58) interpostos por
Silvanira  Conceição  dos  Santos  Rego contra o  acórdão  que  negou
provimento ao apelo interposto em desfavor da sentença proferida na instância
a quo que julgou improcedente o pedido exordial (fls. 29/30), nos autos da Ação
de Cobrança ajuizada em face do Município de Tavares. 
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        Em suas razões, alega a embargante, em síntese,  a existência de
contradição no tocante à fundamentação contida no acórdão, uma vez que foi
de encontro aos documentos acostados na exordial e às provas colacionadas
pelo Município. Em seguida, pugna, pelo acolhimento dos aclaratórios para dar
provimento ao apelo e, por conseguinte, julgar procedente o pedido exordial.

Sem contrarrazões (certidão - fl. 68).

Concessão de prazo para adequar o recurso ao Agravo Interno,
não tendo a parte se manifestado, fls. 71.

VOTO

Trata-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  por  Silvanira
Conceição dos Santos Rego, alegando a existência de contradição disposta
no relatório supra.

Na  verdade,  entendendo o  não  apontamento  de  contradição,
omissão, obscuridade ou erro material, esta relatoria, nos termos do art. 1.024
do NCPC, determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco
dias, ajustá-la às exigências do art. 1.021, §1º do NCPC.

No entanto, embora intimada, manteve inerte,  o que não é óbice
de esta relatoria receber a peça recursal como Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que os  Embargos de  Declaração somente
merecem  acolhimento quando  o  Acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:

CPC.  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.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.  
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Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
destacando-se a seguinte premissa:

[...]Nos  termos  postos  nos  autos,  a  sentença  deve  ser
mantida integralmente

Isso  porque,  embora  a  apelante  tenha  comprovado  a
condição de servidora  pública  efetiva  e tenha admitido  a
implantação  de  quinquênio  pela  Fazenda  Pública;  não
demonstrou  o  período  a  que  faria  jus  ao  pagamento
retroativo  nem  tampouco  a  omissão  da  edilidade  em
proceder ao enquadramento no respectivo nível funcional,
após os cinco anos de efetivo exercício.

Diversamente  do  alegado  pela  apelante,  deveria  ter
colacionado ficha financeira ou outros documentos capazes
de demonstrar  a  contento  quando se iniciou o direito  ao
recebimento dos valores retroativos e,  ainda,  o direito ao
enquadramento  nos  percentuais  dos  quinquênios
estipulados pela Lei Orgânica do Município de Tavares. 

Em  vista  disso,  simples  alegações  genéricas  acerca  da
ausência de pagamento retroativo dos adicionais atribuída à
Fazenda  Pública,  não  afasta  o  ônus  da  apelante  de
comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Ressalte,  outrossim,  que  mesmo  regularmente  intimada
para audiência e para produzir  provas,  manteve-se inerte
nas duas situações, evidenciando, desse modo, a preclusão
de seu direito probatório.

Como se pode observar, a questão apontada como contraditória,
não apresenta proposições inconciliáveis na redação do acórdão, inexistindo,
portanto, a falha apontada.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos  os  argumentos  levantados  pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor, de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
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sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.1

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado,  eis que  apresentou,  de  forma  concisa,  porém expressa,  as
razões de convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
devendo os embargos serem rejeitados. 

Por  outro  lado,  infere-se  que  a embargante  objetiva
exclusivamente  trazer  à  rediscussão  questões  já  analisadas  no  mérito  do
acórdão, finalidade a qual não se presta a via recursal eleita, a não ser em
situações excepcionais, nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ: 

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando  ponto  sobre  o  qual  já  houve
pronunciamento,  com inversão,  em conseqüência,  do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do
CPC.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e  assim
provido." 2  

"Doutrina  e  jurisprudência  têm  admitido  o  uso  de
embargos  declaratórios  com  efeito  infringente  do
julgado,  mas  apenas  em caráter  excepcional,  quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal
outro recurso para a correção do erro cometido."3 

Assim, são incabíveis os embargos de declaração opostos, vez
que utilizados para reapreciar controvérsia já decidida.

Com essas considerações,  por não haver  no acórdão qualquer
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, e não sendo o caso de
reexame das questões já apreciadas, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

1 STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
2 RSTJ 30/412.
3STJ-4ª Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 13.03.90, DJ 09.04.90, p. 2.745. 
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de maio
de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01
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