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Acórdão 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº
2008669-29.2014.815.0000 – Capital
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
EMBARGANTE : Ana Paula Ferreira Oliveira
ADVOGADO(S) : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
EMBARGADO : Coordenador de Escolaridade da Universidade Estadual  

da Paraíba
ADVOGADO(S) : Marcônio Cavalcanti Brandão Filho

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO E  OBSCURIDADE  – ACÓRDÃO  QUE
MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA –  INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER  VÍCIO  NO  DECISUM  –  VEICULAÇÃO  DE
ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS ANTERIORMENTE E
AVENTADOS  APENAS  COM  A  OPOSIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS –  IMPOSSIBILIDADE  –
PREQUESTIONAMENTO  NÃO  CONFIGURADO  –
VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.
535 DO CPC – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado, desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

Impossível  deduzir,  nos  Embargos  Declaratórios,
argumento que jamais havia sido suscitado, não se podendo
cogitar de omissão se a questão não havia sido veiculada e
o órgão julgador não se manifestou sobre ela.

Consoante  jurisprudência  do  STJ,  “a pretensão  de  ver
analisados argumentos não veiculados anteriormente,  mas
trazidos  somente  com  a  oposição  de  embargos  de
declaração,  não configura  prequestionamento,  e  sim pós-
questionamento, por isso que a ausência de manifestação
do  Tribunal  sobre  a  questão  não  implica  violação  ao
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disposto  no  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil”  (STJ;
AgRg  no  AREsp  332457/RS;  Rel.  Ministro  Luís  Felipe
Salomão;  Órgão  Julgador  -  Quarta  Turma;  Julg.  em
10/06/2014; DJe, 24/06/2014.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, CONHECER, PORÉM REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Ana  Paula
Ferreira  Oliveira contra  os  termos  do  Acórdão  de fls.  72/78 o  qual,
fundamentado nos artigos 2º a 4º da Lei 12.089/2009 e na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento por
ela interposto, mantendo a decisão recorrida integralmente.

A embargante  alega,  nas  razões  dos presentes  Embargos  de
Declaração  (fls.  82/86),  a  existência  de  obscuridade e  omissão,  sob  o
fundamento da ausência de manifestação, no decisum embargado, acerca dos
seguintes dispositivos: art. 5º, XXXVI, art. 6º e art. 205 da Constituição Federal;
art. 6º, § 2º, do Decreto-Lei 4.657/1942 e art. 4º da Lei 12.089/2009.

Assevera não  terem  sido  analisados  os  entendimentos
colacionados no Agravo de Instrumento, mormente ante a desconsideração dos
dispositivos  acima.  Acrescenta  inserir-se  na  hipótese  do  art.  4º  da  Lei
12.089/2009,  pois  a  situação  jurídica  da  simultaneidade  de  graduações  foi
formada em conformidade com editais anteriores à vigência da referida norma.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a título
de prequestionamento dos dispositivos legais supracitados. 

Intimado,  o  embargado  não  apresentou  resposta,  conforme
certidão de fl. 90.

É o relatório.

VOTO

Ab initio, destaco que os  Embargos de Declaração somente são
cabíveis quando o Acórdão for eivado de obscuridade, contradição ou omissão,
a teor do art. 535 do CPC:

CPC. 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. 

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Analisando  as  razões  despendidas  nos  aclaratórios,  vislumbro
que a embargante pretende a análise de dispositivos legais/constitucionais não
veiculados anteriormente quando da interposição do Agravo de Instrumento,
pois  a  tese  neste  sustentada  baseia-se  nas  alegações  de  incluir-se,  a
recorrente, na  exceção  prevista  no  art.  4º  da  Lei  12.089/2009,  a  qual  foi
devidamente analisada no Acórdão embargado, conforme se vê, in verbis:

A Lei  n.º  12.089/2009,  de 12 de novembro de 2009,  tem
como objetivo  único  proibir  que  uma pessoa  ocupe  duas
vagas  em  faculdades  pública,  e  possibilitando  que  a
instituição de ensino comunique ao aluno da irregularidade
para  que  faça  a  opção  por  um dos  cursos,  conforme se
infere dos seus Arts. 2º e 3º.
[…]
Ademais,  conforme  se  observa  do  conteúdo  da  norma,
especificamente  no  Art.  4º,  a  única  exceção  feita  pelo
legislador foi a do aluno que, na data da vigência da lei, já
estava  ocupando  duas  vagas,  que  em  caso  tais  pode
concluir os cursos.
A matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
que firmou entendimento no sentido de que, se na data da
vigência da norma o concorrente ainda não tinha inscrição
efetivada na instituição de ensino, não tem direito adquirido
a concluir o curso.
[…]
Assim, entendo que os requisitos legais para realização da
matrícula  não  estavam  preenchidos  e  a  Recorrente  não
pode alegar imoralidade do ato administrativo, prejuízo ou
boa-fé.
[…]

Discorrendo  sobre  a  omissão  fomentadora  da  interposição  de
Embargos Declaratórios, afirma Didier Jr. e Cunha (2007, p. 181):

Havendo omissão do órgão jurisdicional na apreciação de
determinada questão, que foi suscitada (e é relevante) ou é
de  ordem  pública  (passível  de  conhecimento  ex  officio),
cabem embargos de declaração para fim corrigir o julgado,
suprindo-se a omissão. 
Importante esta observação, na medida em que não se
pode ventilar, nos embargos de declaração, questão que
jamais  havia  sido  suscitada.  Se  ninguém  levantou  a
questão e o tribunal não se manifestou sobre ela, não se
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poderia cogitar de omissão.1(grifei)

Corroborando  o  entendimento  dos doutrinadores,  caminha  a
jurisprudência do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  sentido  de  não  incidir  a
hipótese de prequestionamento, quando o recorrente traz, nos  Embargos de
Declaração, argumentos não veiculados anteriormente. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  AUTORAL.  NULIDADE  DO
LAUDO  PERICIAL.  ALEGAÇÃO  EM  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PÓS-QUESTIONAMENTO.  ADEQUAÇÃO
SOCIAL  E  INSIGNIFICÂNCIA.  MATÉRIA QUE  NÃO  FOI
VERSADA  NAS  RAZÕES  DO  APELO  EXTREMO.
INOVAÇÃO.
1.  A  oposição  de  embargos  declaratórios  após  a
formação do acórdão, com o escopo de prequestionar
tema  não  arguido,  não  configura  prequestionamento,
mas  pós-questionamento,  incidindo,  na  hipótese,  as
Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
2.  As  alegações  de  adequação  social  da  conduta  e  de
incidência  do  princípio  da  insignificância  não  foram
abordadas  nas  razões  do  especial,  que  se  limitou  a
sustentar a imprestabilidade da prova pericial para atestar a
materialidade  do  delito,  constituindo-se  em  inovação
recursal, o que é vedado em regimental.
3. Agravo Regimental improvido.2 (grifei)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO
HOUVE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ART. 467 CPC E
ART. 69 CTB. PÓS-QUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  211  DO  STJ.  CULPA  DA  VÍTIMA AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  Não  há  falar  em  violação  ao  art.  535  do  Código  de
Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar  uma  a  uma  as  alegações  e  fundamentos
expendidos pelas partes.
2.  A  apontada  violação  aos  arts.  467  do  Código  de
Processo  Civil  e  ao  art.  69  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro,  não  foi  suscitada  pelos  recorrentes  por
intermédio de recurso de apelação, o que caracteriza o
pós-questionamento.  A  pretensão  de  ver  analisados
argumentos não veiculados anteriormente, mas trazidos
somente com a oposição de embargos de declaração,
não  configura  prequestionamento,  e  sim  pós-
questionamento,  por  isso  que  a  ausência  de

1 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de direito processual civil – meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2007.
2 STJ; AgRg no REsp 1347766/MG; Rel. Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador  (Sexta Turma); Julg. em 05/08/2014;
DJe, 19/08/2014.
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manifestação do Tribunal sobre a questão não implica
violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo
Civil. Incidência da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Quanto à alegada culpa da vítima, o recurso também não
prospera.  O  acolhimento  da  pretensão  recursal,  por
qualquer  das  alíneas  do  permissivo  constitucional,
demandaria  a  alteração  das  premissas  fático-probatórias
estabelecidas  pelo  acórdão recorrido,  com o revolvimento
das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.3 (grifei)

No que pertine à necessidade de prequestionamento,  é  cediço
que  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  utilização  de  embargos  para
prequestionar  pontos que possam ser  alvo de recurso perante os Tribunais
Superiores. Porém, é pacífico que essa pretensão deve vir acompanhada de,
ao menos, um dos requisitos contidos no mencionado art. 535, I e II, do CPC,
quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição.

Sobre  o  tema,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  vem  se
pronunciando:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REEXAME  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
-  Constatado  que  a  insurgência  do  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.
- 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).”4 (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS.
ESPÉCIE  RECURSAL  QUE  ASSIMILA  A  NATUREZA  DO
DECISUM IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CARACTERIZADO.  DEFENSOR  PÚBLICO  ANTES  DA
FORMULAÇÃO  DA  ASSEMBLÉIA  CONSTITUINTE  DE  1987.
COMPROVAÇÃO.  OPÇÃO  PELA  CARREIRA  ANTERIOR.
POSSIBILIDADE.  DIREITO  DE  REENQUADRAMENTO
ASSEGURADO.  REAL  INTENTO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.  535,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. REJEIÇÃO.

3 STJ; AgRg no AREsp 332457/RS;  Rel.  Ministro Luís Felipe Salomão;  Órgão Julgador  (Quarta Turma);  Julg.  em
10/06/2014; DJe, 24/06/2014.
4 TJPB; Embargos De Declaração nº 0047040-44.2013.815.2001; Rel. Desembargador João Alves da Silva; Órgão
Julgador (Quarta Câmara Especializada Cível); DJe, 27/02/2015)
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-  Em  atenção  ao  princípio  do  paralelismo  das  formas,  a
decisão  proferida  monocraticamente  enseja  o  julgamento,
de  igual  forma,  dos  embargos  declaratórios
correspondentes.
-  Os  embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, não
se prestando ao reexame do julgado, de sorte que, nem
mesmo para fins de prequestionamento, pode-se repisar
os  argumentos,  que  restaram  devidamente  repelidos
pela fundamentação desenvolvida na 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.5 (grifei)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTUITO  DE
PRESQUESTIONAR  OS  TERMOS  DO  JULGADO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE  VÍCIO  NO  DECISÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.
−  Rejeitam-se  os  embargos declaratórios  quando  inexiste
qualquer eiva de omissão,  obscuridade ou contradição na
decisão embargada.
−  Os  embargos  para  fins  de  prequestionamento  têm
como pressuposto de admissibilidade a demonstração
da  ocorrência  de  uma  das  hipóteses  previstas  nos
incisos do art. 535 do Código de Processo Civil.6 (grifei)

Sendo  assim,  considerando  que  a  embargante  interpôs  os
aclaratórios sob o fundamento de encontrar-se o Acórdão eivado de omissão e
obscuridade por não haver se manifestado sobre o art. 5º, XXXVI, art. 6º e art.
205 da Constituição Federal; art. 6º, § 2º, do Decreto-Lei 4.657/42 e o art. 4º da
Lei 12.089/2009, dispositivos que, a exceção do último (devidamente analisado
pelo Relator), não foram suscitados na tese do Agravo de Instrumento, é de se
rejeitar a pretensão recursal, visto inexistir quaisquer dos vícios declinados pelo
recorrente, tendo referido julgado apenas acolhido tese diversa da pretendida
pela parte inconformada.

Ademais,  em  consonância  com  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  qual  considera  não  configurar  prequestionamento  a
pretensão de ver analisados argumentos não veiculados anteriormente, mas
trazidos somente com a oposição de embargos de declaração, entendo restar
prejudicado o prequestionamento da matéria.

Firme  em  tais considerações,  REJEITO  os  Embargos
Declaratórios.

5TJPB;  Embargos  de  Declaração  na  Apelação  Cível  nº  0044168-56.2013.815.2001;  Decisão  monocrática;  Rel.
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJe, 19/02/2015.
6TJPB; Embargos de Declaração nº 0002236-24.2012.815.0611; Rel. Des. José Ricardo Porto; Órgão Julgador (1ª
Câmara Especializada Cível); DJe, 16/12/2014.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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