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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0100126-80.2013.815.0011                
RELATOR              : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE     : UNESC – União de Ensino Superior de Campina Grande

           (Adv. Alexei Ramos de Amorim) 
EMBARGADO      : Silvana Cássia Lima Silva (Adv.  Niani  Guimarães  Lima  de 

Medeiros)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E 
CONTRADIÇÃO.  FINALIDADE  APENAS  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO 
DOS EMBARGOS.

− Restando constatado que a insurgência do embargante 
diz  respeito  à  interpretação  que  lhe  foi  desfavorável,  é  de 
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios,  conforme  entendimento 
pacífico do STJ.

− 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).”

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. 246.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por  UNESC – 
União de Ensino Superior de Campina Grande, contra o acórdão de fls. 230/235, que 



negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora  embargante,  em face de 
Silvana Cássia Lima Silva.  

O recorrente opõe os presentes aclaratórios aduzindo que têm 
como exclusivo objetivo o prequestionamento dos dispositivos legais e das questões 
jurídicas aplicadas na hipótese vertente. (fls. 240/242)

É o relatório.

VOTO

No  caso  em  tela  a  questão  foi  amplamente  examinada, 
mantendo-se decisão liminar de primeiro grau, que determinou que a instituição de 
ensino  realize  a  matrícula  da  promovente  para  o  próximo  semestre  no  horário 
matutino, assim como contratado, disponibilizando a turma da manhã até o final do 
curso,  considerando  que sua  permanência  no  horário  noturno  causaria  inúmeros 
transtornos e prejuízos à promovente, além de comprometer o mérito da demanda.

Dessa  forma,  os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não 
buscam  sanar  quaisquer  vícios  existentes  na  decisão,  mas  simplesmente 
prequestionar questões debatidas.

O art. 535, do CPC é claro quando trata dos pressupostos para 
se impetrar os embargos de declaração, in verbis:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 
contradição; 
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal. 

No  caso  em  tela,  não  se  aponta,  nem  se  detecta  qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, uma vez que a lide foi 
dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 

Entendo que os embargos de declaração não tem por finalidade 
prequestionar  a  matéria  discutida,  mas  tão-somente  sanar  os  vícios  porventura 
existentes no julgado, nos termos do artigo retro mencionado. 

Nessa  linha  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).” 1,  conforme os julgados das 
suas diversas turmas:
1 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.



“PROCESSUAL  CIVIL.   EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  FGTS.  ART.  135  DO  CTN. 
INAPLICABILIDADE.  SÚMULA  N.  353/STJ. 
REDIRECIONAMENTO  AO  SÓCIO-GERENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO 
DE  MATÉRIA  OBJETO  DE  POSSÍVEL  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos declaratórios são 
cabíveis somente para sanar obscuridade e contradição ou, também, 
podem suprir omissão constatada no julgado, mais especificamente 
de questão sobre a qual se imporia a manifestação do Tribunal, o 
que  não  ficou  demonstrado.  2.  Hipótese  em  que  não  merece 
acolhida  o  inconformismo,  cujo  real  objetivo  é  o 
prequestionamento de dispositivos e princípios constitucionais que 
entende a embargante terem sido malferidos, o que evidentemente 
escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535 do CPC. 3. (...) 
4. Embargos de declaração rejeitados.”2

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
COBRANÇA  INDEVIDA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC. 
NÃO-OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO  PELOS 
ACLARATÓRIOS.  DESCABIMENTO.  DECISÃO 
FUNDAMENTADA  EM  PROVA  PERICIAL.  I.-  O  Tribunal  de 
origem  apreciou  todas  as  questões  relevantes  ao  deslinde  da 
controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo, 
portanto,  violação  do  artigo  535  do  CPC. Ressalte-se  não  ser  do 
escopo  dos  Embargos  de  Declaração  a  finalidade  de 
prequestionamento  explícito  de  dispositivos  legais. II.-  Não  se 
caracteriza  como  carecedora  de  fundamentação  a  decisão  que  se 
funda  em  prova  pericial  para  o  estabelecimento  do  valor  a  ser 
repetido. Agravo Regimental improvido.”3

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA 
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A 
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no 

2 STJ – Edcl no AgRg do Resp 1145019/RS – Min.Benedito Gonçalves – T1 – Dj 25/03/2010
3 STJ – AgRg no Edcl no Ag 1095460/SP – Min. Sidnei Beneti – T3 – Dj 12/02/2010



art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição 
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de 
especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, 
não há como prosperar irresignação recursal. 2.  "Na aplicação do 
direito  à  espécie  o  STJ  poderá  mitigar  o  requisito  do 
prequestionamento,  valendo-se  de  questões  não  apreciadas 
diretamente pelo 1º e 2º grau de jurisdição, tampouco ventiladas no 
recurso especial. Não há como limitar as funções deste Tribunal aos 
termos  de  um  modelo  restritivo  de  prestação  jurisdicional, 
compatível apenas com uma eventual Corte de Cassação" (EREsp n. 
41614/SP).  3.  O  reexame  de  matéria  já  decidida  com  a  simples 
intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é 
incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 
4. Embargos de declaração rejeitados.”4

Assim, no caso em tela, considerando que os aclaratórios têm a 
única e específica função de prequestionar, 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.  Juiz  Convocado  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (com 
jurisdição limitada para substituir 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.

4 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010



Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


