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ACÓRDÃO
PROCESSUAL  CIVIL –  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO  –  MERO  INCONFORMISMO  – 
PREQUESTIONAMENTO  -  IMPOSSIBILIDADE  – 
REJEIÇÃO.  

-  Impõe-se  a rejeição dos embargos declaratórios 
quando inexistir a omissão e a contradição alegada 
pela parte recorrente.

-  “Os  embargos  de  declaração  não  servem  para 
sanar  o  inconformismo  da  parte  com o  resultado 
desfavorável  no  julgamento  ou  para  rediscutir 
matéria já decidida.”

-  Os embargos  declaratórios,  mesmo  quando 
opostos  com o  intuito  de  prequestionamento,  não 
podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios 
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 236. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Marilene 
Alves de Arruda contra o acórdão de fls. 208/212, que negou provimento ao 
apelo por ela manejado.
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Alega a embargante que o decisum é contraditório e omisso, 
vez que não reconheceu a declaração de dependência econômica constante 
da ficha funcional de seu falecido filho.

Informa que mesmo quando laborava em cargo comissionado 
no Estado do Tocantins dependia do de cujus economicamente, não sendo 
necessário que essa dependência fosse integral. Fala que a sua CTPS, bem 
como a de seu finado filho, acostadas aos autos, demonstram tal condição.

Assevera, ainda, que a prova testemunhal também agasalha a 
declaração  de  dependência  econômica,  acrescentando  que  sua  idade 
dificulta o ingresso no mercado de trabalho. Por fim, pede o acolhimento dos 
aclaratórios,  prequestiona  a  matéria  e  requer  a  aplicação  dos  efeitos 
modificativos.

Intimada,  a  embargada  não  apresentou  contrarrazões  aos 
embargos.

O Parquet Estadual não opinou sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A meu  ver,  os  embargos  não  devem  prosperar,  eis  que 
inexistem os vícios neles apontados.

À respeito da ficha funcional do filho da recorrente, o acórdão 
destacou que “a simples menção de dependência da recorrente na ficha 
funcional do de cujus não é suficiente para caracterizá-la, vez que o 
preenchimento desse documento se restringe a declarações unilaterais 
do próprio servidor, devendo ainda ser salientado que, hoje, a apelante 
possui idade compatível com a plena capacidade laboral (55 anos – fl. 
15).” (fl. 212)

Observa-se que esse mesmo parágrafo ressalta a capacidade 
laboral  da  embargante  em  razão  da  existência  de  idade  compatível, 
considerando,  ainda,  que  a  mesma  exercia  um  cargo  comissionado  no 
Estado  do  Tocantins  (até  janeiro  2011),  além  de  ter  recebido  benefício 
previdenciário por atividade prestada no ramo do comércio (fl. 137), o que 
corrobora, ainda mais, a possibilidade daquela ser inserida no mercado de 
trabalho.

Quanto  à  juntada  da  CTPS  da  recorrente  e  do  de  cujus, 
folheando o caderno processual, não foram encontrados tais documentos, 
devendo ser acrescentado que estes não são suficientes para demonstrar, 
por si só, qualquer dependência econômica.

 Com relação à prova testemunhal,  o acórdão destaca que 
“muito  embora  pudesse  se  admitir  a  aferição  da  dependência 
econômica  da  recorrente  com  o  seu  falecido  filho  por  meio  das 
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declarações  juntadas  e  das  testemunhas  arroladas,  existem  outros 
elementos específicos do caso que rechaçam sua configuração.”  (fl. 
210)

Extrai-se  desse  trecho  que  outros  elementos  do  caderno 
processual  se  sobrepuseram  à  prova  testemunhal  e  às  declarações 
colacionadas aos autos, sendo de conhecimento geral que o julgador é livre 
para valorar as provas existentes no processo.

No  tocante  ao  reconhecimento  da  dependência  financeira 
parcial,  em nenhum momento,  o  decisum  afasta  essa  possibilidade.  Em 
verdade,  o  fundamento  utilizado  foi  a  ausência  de  prova  robusta  da 
dependência econômica, pelo fato de a embargante morar em outra Unidade 
da Federação sem que existisse qualquer comprovação de transferência de 
recursos pelo de cujus em seu favor, além do já mencionado fato de que a 
mesma exercia atividades laborais antes da fatalidade.

A par  dessas  informações,  creio  que  o  verdadeiro  intento 
destes aclaratórios é de expor mero inconformismo com a tese desfavorável 
lançada no decisum, o que não pode ser efetivado por esta via estrita. 

Sobre o tema, a jurisprudência ressalta que  “Os embargos 
de declaração não servem para sanar o inconformismo da parte com o 
resultado  desfavorável  no  julgamento  ou  para  rediscutir  matéria  já 
decidida.”  (STJ -  AgRg no HC 274954/SC – Relator(a) Ministro MOURA 
RIBEIRO -  Órgão  Julgador  T5  -  QUINTA TURMA -  Data  do  Julgamento 
05/11/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 13/11/2013)

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, a citada 
Corte  Superior  esclarece  que  “os  embargos  declaratórios,  mesmo 
quando  opostos  com  o  intuito  de  prequestionamento  visando  à 
interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando 
inexistirem  os  vícios  previstos  no  art.  535  do  Código  de  Processo 
Civil.”  (EDcl  no  AgRg  no  REsp  1158850/RS  -  Relator(a)  Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do 
Julgamento 16/05/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2013)

Assim, não havendo na hipótese qualquer vício a ser sanado, 
resta desnecessário o prequestionamento suscitado.

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
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Promotor de Justiça convocado.
Sala de Sessões da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de 

Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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