
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

Embargos de Declaração nº 0000135-54.2010.815.0491.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Uiraúna.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante        : Juliana Ferreira Rodrigues.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva.
Embargado : Kauan Henrique Pinheiro Alexandre.
Advogado : Zilka Maria Lima de Sousa P. Brandão.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS
INFRINGENTES.   INEXISTÊNCIA  DE
CONTRADIÇÃO,  OMISSÃO  OU
OBSCURIDADE.  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  O  eventual  efeito  infringente  pretendido  pela
embargante  somente  pode  ser  decorrência  lógica  e
direta do suprimento de omissão ou da correção de
obscuridade ou contradição.  Não havendo omissão,
obscuridade  ou  contradição,  mas  simplesmente
posicionamento jurídico diferente daquele defendido
pela  embargante,  resta  patente  que  os  objetivos  de
ambos  embargos  é  rediscutir  a  matéria,  o  que  é
vedado em sede de aclaratórios.

-  Devem ser  rejeitados  os  embargos de  declaração
que  visam  à  rediscussão  da  matéria  julgada  ou
quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade ou contradição porventura apontada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  Juliana
Ferreira Rodrigues contra os termos do acórdão exarado às fls. 302/306, que
deu provimento à apelação cível interposta por  Kauan Henrique Pinheiro
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Alexandre em face  da  decisão  de  primeiro grau adotada  pela  1ª  Vara  da
Comarca de Uiraúna (fls. 245/248). 

A demanda versa sobre a declaração de união estável entre a
promovente/embargante  Juliana Ferreira Rodrigues e o falecido Espedito
Alexandre  Filho.  Considerando  as  provas  dos  autos,  principalmente  os
depoimentos  dos  pais  do  de cujus,  entendeu o juízo  de  primeiro  grau em
declarar a existência de união estável. 

Todavia,  em acórdão  de  fls.  311/315,  esta  Corte  de  Justiça,
após análise  das  provas,  reformou a decisão,  entendendo inexistir  a  união
estável  pretendida.  Em  verdade,  verificou-se  que  o  falecido,  no  mesmo
período questionado, convivia com terceira  pessoa, precisamente a mãe do
menor Kauan Henrique Pinheiro Alexandre, responsável pela interposição
da apelação e que comprovou ser filho do falecido. 

Inconformada  com  a  decisão,  Juliana  Ferreira  Rodrigues
atravessou  embargos  declaratórios  (fls.  311/315),  alegando:  (a)
preliminarmente,  nulidade  processual,  visto  que  o  acórdão  se  baseou  em
documentos novos, juntados pelo então apelante, sobre os quais não teve a
embargante  oportunidade  de  se  manifestar;  (b)  no  mérito,  equivocada
interpretação da prova dos autos, visto que: (b.1) o depoimento dos pais do
falecido foi  desconsiderado diante  de  outras  provas,  apesar  deles  haverem
prestado compromisso em juízo; (b.2) o relacionamento do falecido com a
mãe  de  Kauan  Henrique  Pinheiro  Alexandre,  então  apelante,  caso
existente,  teria  sido  anterior  ao  relacionamento  com  a  embargante,  não
havendo  duplicidade  de  uniões  estáveis;  (b.3)  em  verdade,  a  partir  de
documentos  novos  que  ora  juntou  (fls.  318/328)  baseados  na  ação
049.2008.000402-8,  que  versava  sobre  pensão  alimentícia,  descobriu  que
nunca  houve  união  estável  entre  o  falecido  e  a  mãe  do  menor  Kauan
Henrique Pinheiro Alexandre.  Diante do quadro, postulou o provimento
dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. 

Devidamente  intimada,  a  embargada  não  apresentou
contrarrazões (fls. 331).

É o que importa relatar.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos termos do  art.  535 do Código de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor. O efeito infringente dos embargos declaratórios
pode surgir exclusivamente se, integrada a decisão omissa, contraditória ou
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obscura,  houver  a  necessidade  de  alteração  do  julgado.  Portanto,  a
modificação do acórdão pressupõe, necessariamente, a existência das falhas
apontadas.  

Eis novamente os argumentos da embargante: 

(a) preliminarmente, nulidade processual, visto que o acórdão se baseou em
documentos novos, juntados pelo então apelante, sobre os quais não teve a
embargante oportunidade de se manifestar; 

(b) no mérito, equivocada interpretação da prova dos autos, visto que: (b.1) o
depoimento  dos  pais  do  falecido  foi  desconsiderado,  apesar  de  haverem
prestado compromisso;  (b.2)  o  relacionamento  do  falecido  com a  mãe de
Kauan Henrique Pinheiro Alexandre,  então apelante, caso existente, teria
sido anterior ao relacionamento com a embargante, não havendo duplicidade
de uniões estáveis; (b.3) em verdade, a partir de documentos novos que ora
juntou  (fls. 318/328) baseados na ação 049.2008.000402-8, que versava sobre
pensão  alimentícia,  descobriu  que  não nunca  houve união  estável  entre  o
falecido e a mãe do menor Kauan Henrique Pinheiro Alexandre.

Uma simples análise  é  mais que suficiente  para se  observar
que, em momento algum, a embargante levantou existência de obscuridade,
contradição ou omissão, porquanto pretende rediscutir as provas dos autos,
inclusive mediante documentos novos, além de levantar nulidade processual
baseada no ferimento ao contraditório. 

Quanto  à  nulidade,  matéria  cognoscível  de  ofício,  deve-se
observar que sobre os documentos novos juntados pelo então apelante às fls.
263/267, o apelado teve amplo conhecimento e oportunidade de refutá-los por
oportunidade de suas contrarrazões ao apelo, apresentadas às fls. 271/273, não
havendo qualquer ofensa ao contraditório ou prejuízo à parte. 

Quanto aos demais itens, por não se enquadrarem na natureza e
objeto  do  presente  recurso  e  havendo  o  acórdão  enfrentado  as  questões
suscitadas, descabida qualquer reanálise de mérito, inclusive em relação aos
documentos  novos  juntados  às  fls.  318/328,  visto  não  ser  o  momento
processual adequado para sua apresentação. 

Portanto, como se verifica, salta aos olhos a clara intenção da
recorrente de simplesmente revolver os argumentos jurídicos delineados na
decisão embargada, não havendo qualquer omissão a ser sanada no r. acórdão
embargado. 

In  casu,  a  decisão  de  fls.  302/306  não  se  mostrou  omissa,
contraditória ou obscura, apenas contrária às argumentações da embargante.
Como  visto,  sequer  foram  levantados  tais  defeitos  pela  insurgente.  Com
efeito, infere-se que o real objetivo da embargante, na espécie, é o reexame de
temas ventilados por ocasião do julgamento da apelação, com vista à obtenção
da  modificação  do  decisum,  o  que  é  inadmissível  na  via  do  recurso  de
integração,  com a agravante  da embargante juntar  documentos  novos,  que
remetem a ação ajuizada no ano de 2008.
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Dessa forma, observo não haver qualquer omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada no acórdão objurgado, não podendo ser acolhidos
os presentes embargos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO  DE ACESSO.  ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE.
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. 

1. Os  embargos  de  declaração, conforme dispõe o
art.  535, incisos I e II, do código de processo civil,
destinam-se a suprir omissão,  afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com
o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem
ser  acolhidos  quando  inexistentes  omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida"
(edcl  no  MS  11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo
Gallotti, terceira seção, DJ 2/10/2006). 4. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;
Proc.  2003/0168446-2;  DF;  Terceira  Seção;  Rel.
Min. Og Fernandes; DJE 19/09/2013; Pág. 1126).

E,

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os  embargos de  declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras
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do expediente, impõe-se a sua rejeição. Nem mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. 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”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça do Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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