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PRIMEIROS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO JULGADO. 
MATÉRIAS  ENFRENTADAS  NO  ACÓRDÃO.  LIVRE 
CONVENCIMENTO  MOTIVADO  DO 
JULGADOR.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO  ART.  535  DO  CPC.  PREQUESTIONAMENTO. 
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.

− Devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração 
quando inexistir qualquer eiva de omissão, contradição ou 
obscuridade a ser sanada.

− É desnecessário o prequestionamento explícito a fim 
de viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

SEGUNDOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
ARGUIÇÃO  DE  OMISSÕES  E  CONTRADIÇÕES. 
PRONUNCIAMENTO.  MERA  REDISCUSSÃO  DA 
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MATÉRIA  JÁ  JULGADA.  PRESQUESTIONAMENTO. 
DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO.

-  Os  embargos  de  declaração  constituem  modalidade 
recursal  cabível  para  sanar  obscuridade,  contradição  ou 
omissão  no  pronunciamento  judicial  objeto  do  recurso, 
não servindo para mera rediscussão da matéria.

− Desnecessário  o  prequestionamento explícito  a  fim 
de viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra os 
termos do acórdão, fls. 283/299, que deu provimento parcial à apelação cível 
interposta pela CIPRESA Empreendimentos Imobiliários Ltda.   nos autos da 
ação  de  revisão  contratual  c/c  indenização  por  danos  morais  e  materiais  e 
obrigação  de  fazer  ajuizada  por  Hênio  Oliveira  Barbosa,“tão  somente  para 
expurgar  da  condenação  a   obrigação  da  construtora  pagar  os  valores 
despendidos englobando a reparação dos vícios do imóvel porventura arcados 
pelo  autor,  o  valor  despendido  na  mudança  do  autor  e  sua  família  para  o 
referido imóvel, e alugueres mensais”.

Em suas razões recursais, fls.  302/313,  o  primeiro 
embargante, Hênio Oliveira Barbosa, afirma que o acórdão foi omisso ao não 
analisar as provas existentes nos autos, especialmente, os documentos juntados 
nas contrarrazões.

Alega omissão ao afirmar que não foi comprovado o dano 
material,  aduzindo  que  “os  alugueres  e  os  pagamentos  de  prestação 
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condominial fazem parte das chamadas prestações de trato sucessivo, as quais 
não se presumem, mas estão,  pela  dicção do art.  290 do CPC,  incluídas  no 
pedido, independente de declaração expressa do autor”

Requer  a  análise  dos  comprovantes  de  alugueres 
acostados às fl. 260/263, a fim de serem reconhecidas as despesas de alugueres 
descritas na inicial, entre a data em que deveria ter sido entregue (28.10.2010) 
até a efetiva entrega em perfeito estado de uso e habitação, incluindo despesas 
com mudanças.

Argumenta ainda a existência de contradição no julgado, 
que julgou improcedente o pleito de danos materiais ante a ausência de provas, 
quando  o  processo  encontra-se  devidamente  instruído,  inclusive,  nas 
contrarrazões,  afirmando  que  a  jurisprudência  é  pacífica  pela  presunção 
relativa do prejuízo do promitente-comprador pelo atraso na entrega do imóvel 
pelo promitente-vendedor.

Assevera que “de acordo com entendimento do STF,  os 
lucros  cessantes  podem  ser  entendidos  tanto  como  valor  do  aluguel  que  o 
comprador teve de desembolsar para sua própria moradia enquanto aguardava 
a entrega do bem imóvel adquirido, quanto aos valores que ele poderia auferir 
se fizesse do imóvel sua fonte de renda”.

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  com a 
respectiva  reforma  do  acórdão  no  tocante  às  despesas  condominiais,  de 
alugueres e o reconhecimento dos danos materiais, prequestionando a matéria 
contida nos arts. 5º, V da CF; arts. 186, 927 e 944 do CC e arts. 290 e 397 do CPC.

Nas  razões  dos  segundos  embargos,  fls.  321/328,  a 
CIPRESA alega que a decisão se mostra contraditória e omissa, aduzindo que 
na decisão consta  que houve comprovação do pagamento de dois  meses de 
condomínio,  sem  fazer  menção  onde  se  encontra  nos  autos  a  referida 
comprovação.

Irresigna-se  quanto  à  manutenção  da  condenação  ao 
ressarcimento  dos  valores  pagos  com  honorários  advocatícios  contratuais, 
informando que inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento de tais 
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despesas, mas tão somente o suposto contrato de honorários.

Afirma  que  também  houve  omissão  quanto  à  base  de 
cálculo a incidir nos termos da cláusula 3 do contrato firmado entre as partes, 
aduzindo que os acórdão faz a inversão da multa moratória em detrimento da 
construtora, estabelecendo a aplicação da multa de 2% e juros de mora de 0,20% 
por dia de atraso.

Alega, assim, que o acórdão foi omisso sobre a base de 
cálculo, requerendo “seja especificado qual a base de cálculo que deverá incidir 
a  referida  cláusula  invertida  em  face  da  embargante,  bem  como,  que  seja 
também informado que a aplicação dos juros  diários não poderão ultrapassar o 
limite legal de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da legislação vigente”.

Prequestiona a matéria, alegando violação aos artigos 393 
e  396  do  CC,  art.  51,  IV  do  CDC,  art.  93,  IX  da  CF.  Pugna,  ao  final,  pelo 
acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que 
sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões, fls. 334/340 e fls. 343/348.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Como  é  cediço,  em conformidade com a sistemática 
recursal estabelecida pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente 
são cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 
contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou 
Tribunal”.

O autor, ora primeiro embargante, alega que o acórdão foi 
omisso ao excluir a condenação por danos materiais,  aduzindo que o órgão 
julgador  não  apreciou  o  acervo  probatório,  em  especial,  os  documentos 
acostados às fl. 260/263, os quais comprovam o pagamento de alugueres.
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De fato, verifico ser desnecessário pronunciamento sobre 
os recibos acostados por ocasião das contrarrazões, fls. 260/263, tendo em vista 
que foram acostados em momento impróprio, porquanto não se tratava mais de 
fase instrutória.

Ademais,  não  se  admite  a  juntada,  em  sede  de 
contrarrazões, de documentos alcançáveis à época da propositura da ação, por 
não  se  tratar  de  "documento  novo",  por  força  da  preclusão,   à  luz  do  que 
estabelece o artigo 397 do CPC, tornando-se irrelevante pronunciamento sobre, 
notadamente, quando a parte tinha acesso ao documento desde a propositura 
da ação.

Sendo assim, não há que se falar em omissão do julgado. 
De igual forma, este órgão julgador apreciou detalhadamente os documentos 
constantes  nos autos no que se refere a eventuais  alugueres,  condomínios e 
demais despesas relativas a danos materiais, afirmando que estes não podem 
ser  presumidos,  mas devidamente  comprovados nos  autos,  conforme trecho 
que ora transcrevo, fls. 297/299:

“  Dos danos materiais  

Neste ponto deve ser provida a apelação da demandada. Isso porque, 
diferentemente dos danos morais, aqueles de ordem material não se 
presumem,  não  sendo  lícito  ao  magistrado  supor  os  prejuízos 
patrimoniais suportados1. Caberia sim ao autor demonstrar, por meio 
de provas,  o enorme prejuízo  sofrido,  no entanto,  nada trouxe aos 
autos. 

Neste norte, insta salientar que, nos termos do art. 333, I2, do CPC, o 
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 
direito, ou seja, a produção de prova é uma espécie de encargo que 
arca o autor. Todavia,  o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe 
cabia. 

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 

1 TJPB – AC nº 003.2008.000233-4/001- Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 17/11/2011.
2 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  DESCONTOS 
INDEVIDOS REFERENTES  AO LIMITE REMUNERATÓRIO. 
VANTAGENS  PESSOAIS.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO 
DO DIREITO.  ÔNUS  DA PROVA DO AUTOR.  EXAME  DE 
OFENSA  AO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULAS  7 E 211/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Agravo regimental  no qual se questiona,  além do dissídio 
jurisprudencial,  a  ofensa  ao  artigo  333,  II,  do  CPC  ao 
argumento de que compete ao réu,  ora agravado, o ônus da 
prova  de  que  foram  realizados  descontos  nos  proventos  do 
agravante (abate-teto constitucional).
2.  Diversamente  do  que  se  sustenta  no  recurso  obstado,  a 
questão foi dirimida pelo reconhecimento de que o autor, ora 
recorrente, não fez prova do fato constitutivo do seu direito, 
ou seja, foi aplicado o inciso I do artigo 333 do CPC ao invés 
do  inciso  II,  como  declarado;  ou  seja,  segundo  o  acórdão 
recorrido,  o  autor-agravante  nem  sequer  juntou  os 
contracheques  referentes  ao  período  anterior  e  posterior  à 
incidência do suposto redutor das vantagens pessoais. O único 
documento  apresentado  diz  respeito  à  tabela  criada  por 
contador particular e não comprovaria o efetivo desconto nos 
proventos de aposentadoria. Desse modo, a revisão do que foi 
decidido  requer  a  apreciação  do  conjunto  probatório  dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A Corte de origem não analisou o suposto fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor, o que reflete a 
falta  de  prequestionamento  da  questão.  Incide  à  hipótese  a 
Súmula  211/STJ.  4.  Não  ocorreu  a  devida  demonstração  do 
dissídio jurisprudencial, conforme determinam os artigos 541, 
parágrafo  único,  do  CPC  e  255,  §  2º,  do  RI/STJ.  5.  Agravo 
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  127.872/PI,  Rel. 
Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA, 
julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012)

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  autor  trouxe  um 
“Agendamento de Mudança”, fl. 95, para o dia 13/07/2011, que teria 
sido frustrado, não comprovando nenhuma das despesas que alega, 
além do pagamento do condomínio por dois meses, sem que estivesse 
no imóvel,  não sendo razoável ao julgador supor os valores gastos 
com os danos materiais suportados.

Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso 
sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a 
existência  de  determinado  fato  para  dele  derivar  a  existência  de 
algum  direito  incumbe  o  ônus  de  demonstrar  sua  existência.  Em 
resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo 
alegados como existentes.
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In casu, o apelado alegou e o juiz acolheu seus argumentos de ter tido 
gasto com aluguel no período em que esperava o apartamento ficar 
pronto,  com a mudança, englobando os vícios do imóvel. 

Porém,  não  trouxe  qualquer  prova  acerca  dos  alegados  gastos, 
tampouco  mencionou  ter  comprado  material  de  construção, 
porquanto  restou  claro  no  decorrer  do  processo  que,  apesar  de 
diversas negativas e descaso, a Construtora fez todas as reformas e 
reparos no local, não havendo porque o autor ser ressarcido de tais 
valores, notadamente ante a falta de comprovação neste sentido. (...)”.

Acerca das taxas condominiais, resta expresso no julgado 
que os valores comprovadamente pagos por dois meses, fls. 134/136, devem ser 
ressarcidos ao autor, conforme trecho abaixo:

“(...)  Sendo  assim,  a  exceção  dos  condomínios  comprovadamente 
pagos por dois meses, merece corrigenda a sentença quanto aos danos 
materiais neste aspecto.”

No  que  se  refere  aos  alugueres,  vê-se  que  não  restou 
comprovado  nos  autos,  nem  merecendo  qualquer  respaldo  as  alegações  do 
embargante,  no  sentido  de  que  continua  a  pagar  aluguel,  uma  vez  que  na 
própria  exordial,  consta  que  o  apartamento  foi  efetivamente  entregue  em 
18.08.2011,  não se podendo presumir gastos  com aluguel,  mormente após  a 
entrega do imóvel. 

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo com 
o teor do que restou julgado no decisum ora fustigado, verifica-se, de forma 
cristalina, não padecer de nenhuma mácula relativamente aos pontos 
levantados pelo primeiro embargante. 

Logo, infere-se que o  embargante pretende rediscutir 
matéria analisada quando do julgamento da apelação e modificar os próprios 
fundamentos da decisão, e a isso não se prestam os embargos declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
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REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de 
Processo Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da 
decisão qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual 
omissão existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se 
não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores 
do recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, 
novo julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; 
EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO 
CPC. Rediscussão de questões decididas. Impossibilidade. 
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 
97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

In casu, o v. acórdão pronunciou-se de forma clara e 
objetiva sobre as questões  levantadas, não se podendo voltar, em sede de 
embargos de declaração, a matérias já julgadas e óbices já superados, exceto, 
para sanar omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que, repita-se, não é o 
caso dos autos. 

Em  seus  aclaratórios,  a  CIPRESA  também  alega 
contradição no julgado sobre o pagamento de honorários contratuais. Contudo, 
acerca da matéria discutida, o acórdão foi claro ao determinar a restituição do 
valor que o autor se comprometeu a pagar, tendo em vista o contrato assumido 
com o seu advogado, fls.43/44, ainda que não tenham sido efetivamente pagos, 
em razão deste  processo,  oriundo do transtorno suportado pela  demora  da 
construtora na entrega de seu apartamento. Senão vejamos:

Dos honorários contratuais

Em nosso ordenamento jurídico, aquele que comete ilícito está sujeito 
a responder em juízo por esse ato.  É perfeitamente razoável supor 
que, eventualmente, a parte que se julga lesada exerça o seu direito 
subjetivo  de  acesso  à  justiça  procurando  o  Judiciário  e  contraindo 
despesas que entenda necessárias ao objetivo de ver o dano reparado.

Nos termos dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, aquele que não 
cumpriu sua obrigação, responderá pelas perdas e danos, incluindo 
honorários advocatícios.

Por  conseguinte,  comungo  com  o  STJ  o  entendimento  de  que,  o 
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Código Civil de 2002, de forma expressa, determina que os honorários 
advocatícios  convencionais  integram os valores  devidos a  título  de 
perdas e danos. Referido posicionamento consta no Recurso Especial 
nº  1.027.797  –  MG  (2008/0025078-1),  Relatora  Ministra  Nancy 
Andrighi,  julgado  pela  Terceira  Turma  em  17/02/2011.  A  seguir 
colaciono trecho dessa decisão:

( … )
Os  honorários  mencionados  nos  referidos  artigos  são  os 
honorários extrajudiciais, pois os sucumbenciais relacionam-se 
com o processo e constituem crédito autônomo do advogado. 
Assim,  como  os  honorários  contratuais  são  retirados  do 
patrimônio do lesado, para que haja reparação integral do dano 
sofrido o pagamento dos honorários advocatícios previsto na 
Lei Civil só pode ser o dos contratuais.
Nesse  tocante,  é  elucidativa  a  doutrina  de  Luiz  Antonio 
Scavone Júnior (Do descumprimento das obrigações: conseqüências  
à luz do princípio da restituição integral . São Paulo : J. de Oliveira, 
2007, p. 172-173):

“ Sendo assim, os honorários mencionados pelos arts. 389, 395 e 
404  do  Código  Civil,  ressarcitórios,  evidentemente  não  são 
aqueles  decorrentes  do  Estatuto  da  Advocacia,  ou  seja,  os 
honorários  de  sucumbência;  de  outro  lado,  são  pagos 
diretamente pelo credor ao advogado e constituem em prejuízo 
(dano emergente) decorrente da mora e do inadimplemento.
............................................................................................................
Assim os honorários atribuídos a título de sucumbência não se 
confundem como os honorários ressarcitórios, convencionais ou 
arbitrados.
Os  honorários  ressarcitórios,  convencionais  ou  arbitrados, 
representam dispêndio do credor e, por essa razão, perdas e 
danos  decorrentes  do  inadimplemento  das  obrigações, 
notadamente  em  razão  da  necessidade  de  contratação  de 
advogado  para  efetivar  o  direito  de  receber  o  objeto  da 
prestação da relação jurídica obrigacional.
Rompe-se, em razão do ordenamento jurídico, o entendimento 
corrente, porém equivocado, que decorria do direito anterior, 
segundo  o  qual  apenas  haveria  lugar  para  a  condenação do 
devedor nos honorários de sucumbência.
Não é  crível,  ante  o  princípio  da restituição  integral,  que os 
honorários  pagos  pelo  credor  sejam  por  ele  suportados  sem 
qualquer  ressarcimento  pelo  devedor,  que  a  eles  deu  causa. 
(negritei)”

Entendo  ser  juridicamente  devido  o  pagamento  dos  honorários 
contratuais  ainda  que  se  compreenda  que  a  espécie  de  verba 
advocatícia  referida  nos  artigos  389,  395  e  404  do  C.C.  seja  a  dos 
honorários sucumbenciais.  
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Logo,  entendo que o autor  buscou com a contratação do causídico 
resguardar  o  seu  direito  justo,  legítimo  e  constitucionalmente 
assegurado  de  obter  integralmente  a  verba  legalmente  assegurada 
pela Lei nº 6.194/74.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação da construtora ao 
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de perdas e danos.”

Como  se  vê,  quanto  à  condenação  pelos  honorários 
contratuais, a demandada pretende rediscutir matéria julgada e devidamente 
fundamentada,  inexistindo  dúvidas  acerca  de  sua  responsabilidade  por  tais 
verbas,  notadamente  em razão  da  necessidade  de  contratação  de  advogado 
para  efetivar  o  direito  de  receber  o  objeto  da  prestação  da  relação  jurídica 
obrigacional.

No  que  concerne  aos  demais  pontos  relacionados  nos 
embargos estes foram analisados por ocasião dos primeiros embargos, restando 
claro  que  os  embargantes  tencionam,  por  meio  dos  presentes  aclaratórios, 
rediscutir questão já decidida, de modo a adequá-la as suas expectativas, não 
havendo  mais  qualquer  omissão  ou  contradição  no  julgado,  que  foi 
devidamente fundamentado.

Outrossim,  importa  destacar,  também,  entendimento  da 
Corte Superior, no sentido de que “os embargos de declaração que enfrentam 
explicitamente  a  questão  embargada  não  ensejam  recurso  especial  pela 
violação do artigo 535, II,  do CPC,  sendo certo que o magistrado não está 
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão  .  ”3 

Finalmente,  os  embargantes  pugnam  pelo 
prequestionamento  de  diversos  dispositivos  legais.  No  entanto,  quanto  ao 
referido pleito para fins de interposição de recursos no âmbito do STJ e/ou STF, 
segundo  entendimento  jurisprudencial,  é  desnecessário,  pois  basta  que  a 
matéria  aduzida  no  recurso  interposto  para  o  tribunal  superior  tenha  sido 
objeto  de  manifestação  por  este  órgão  judicial,  sem  que  seja  necessário  o 
pronunciamento  específico  sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes. 
Vejamos: 

3 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 
535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  CONFIGURADA. 
PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE. 
PENSÃO  POR  MORTE.  LEI  ESTADUAL  N.º  7.551/77  E  LEI 
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO AO ART. 6.º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO 
CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA DA LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA 
N.º 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  1.  Os embargos de 
declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade  ou 
eliminar  contradição  existentes  no  julgado,  sendo  certo  que  é 
desnecessário o prequestionamento explícito a fim de viabilizar o 
acesso  a  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  bastando  que  a  matéria 
aduzida no recurso especial tenha sido objeto de manifestação pelo 
Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  necessário  o  pronunciamento 
específico  sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes. 2.Para  se 
aferir  eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução ao Código 
Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  Estadual  n.º 
7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da Lei Complementar 
Estadual n.º 43/02, norma que restringiu os direitos do beneficiário, o 
que é inviável na via especial, a teor do entendimento sufragado na 
Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010)

Com  essas  considerações,  REJEITO  AMBOS  OS 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 13 de 
abril de 2015, conforme Certidão do julgamento de f. 213, o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além desta relatora, o Exmo. 
Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides) e a Exma. Dra. Vanda Elisabeth Marinho (Juíza 
convocada para composição de quórum).  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr. 
Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                Relatora
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