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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2001756-65.2013.815.0000
ORIGEM             : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR           : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE : Antônio Hernesto do Rego Neto (Adv. José Osenaldo de Castro)
EMBARGADO  :  Companhia de Seguros Aliança do Brasil
                                (Adv. Carlos Antônio Hartem Filho)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 

-  “O inconformismo,  que  tem  como  real  escopo  a  pretensão  de
reformar  o  decisum,  não  há  como  prosperar,  porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material,  sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.1

- O STJ “tem  entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,  só  serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)” 2

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator,
integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 486.

Relatório 

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu

1 STJ - EDcl no REsp 1133769 / RN – Rel. Min. Luiz Fux – S1 - DJe 01/07/2010. 
2 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.



provimento  ao  agravo  de  instrumento  interposto  pela  ora  agravada,  Companhia  de
Seguros Aliança do Brasil, em desfavor do recorrente.

Naquela  ocasião,  registrou-se  que  “constitui  obrigação  da  parte
deduzir toda a matéria objeto da execução no pedido inaugural, revelando-se inviável
inovar, após satisfeito o que fora pedido, para veicular nova pretensão. Da mesma forma
que não é permitido deduzir as defesas apropriadas após o momento oportuno, não se
revela plausível permitir que o exequente altere o pedido a qualquer tempo. O processo
caminha para frente, não sendo possível permitir a prática de atos que, por inércia da
própria parte, deveriam ter sido praticados no momento oportuno”.

Por consequência, registrou-se o provimento do recurso, acolhendo a
exceção de pré-executividade, extinguindo a execução promovida pelo ora recorrente.

Inconformado,  o  agravante  faz  extensa  narrativa  sobre  os  fatos
ocorridos nos autos, explicitando as razões que, sob sua ótica,  devem ser consideradas
para  o  acolhimento  dos  embargos,  sem,  contudo,  apontar  os  vícios  autorizadores  do
recurso. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de
possibilitar a execução para satisfação dos créditos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer
vícios  existentes  no  acórdão,  mas  simplesmente  rediscutir  matéria  já  julgada,  o  que  é
inadmissível nesta via.

Com  efeito,  em  que  pese  o  esforço  do  recorrente  em  tentar
demonstrar  as  razões  de  seu inconformismo,  não  apontou a  existência  dos  vícios  que
autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.  Tanto é assim que em nenhum
momento da explanação indicou se havia omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ressalte-se  que  o  STJ  “tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se
a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão,
obscuridade ou contradição)” 3

A pretensão, no meu sentir, dirige-se à reforma e não à integração do
julgado,  o  que  se  revela  impossível  na  via  estreita  dos  embargos  de  declaração,  que
somente  são  admitidos,  até  para  efeito  de  prequestionamento,  quando  há  omissão,
obscuridade ou contradição na decisão impugnada.

3 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.



Neste particular, o STJ já decidiu que “constatado que a insurgência
da embargante não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado,
mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”4

Assim,  no  caso  em  tela,  creio  que  os  aclaratórios  têm  a  única  e
específica função de rediscutir a matéria tratada na apelação, razão pela qual  voto pela
rejeição dos mesmos. É como voto.

DECISÃO.

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Romero Marcelo
da Fonseca.  Participaram do julgamento o Exmo. Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra
Filho (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o  Exmo. Des.
Romero Marcelo da Fonseca e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado
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