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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 2001694-25.2013.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : Sílvia Pereira Dantas
ADVOGADO : Em causa própria
EMBARGADA      : Maria Nilda da Silva.

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  –  Omissão  –  Inexistência  –
Verificação de pronunciamento jurisdicional
a  respeito  –  Rediscussão  da  matéria  –
Efeitos modificativos -  Pretensão de novo
julgamento – Rejeição.

-  Os  embargos  declaratórios  têm  por
escopo solicitar  do julgador  que esclareça
obscuridade, elimine contradições ou supra
omissões,  acaso existentes  na  decisão,  e
não para adequar a sentença ou o acórdão
ao entendimento do embargante.

-  Fundamentando  o  “decisum”  de  forma
clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  todas  as
teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente.

− A  pretensão  de  novo  julgamento  não
pode  ser  objeto  de  análise  em  sede  de
embargos  de  declaração,  visto  que  este
serve  unicamente  para  clarear,  eliminar
contradições,  dúvidas  e  omissões
existentes no julgado.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do   Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
Embargos  Declaratórios,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl . 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos por SÍLVIA PEREIRA DANTAS, contra os termos do acórdão de fls.
89/94, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
MARIA NILDA DA SILVA.

Em suas razões, a promovente/embargante
alega  que  o  acórdão  embargado  “foi  prolatado  sem  considerar  prova
essencial e determinante ao deslinde deste Agravo de Instrumento”.  Segue
deduzindo, ademais, idênticos argumentos expendidos nas contrarrazões. 

É o que basta a relatar. 

V O T O

A decisão objeto destes embargos de de-
claração negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária. 

Antes  de  se  enfrentar  o  âmago  dos
presentes embargos, faz-se mister a digressão acerca de seus pressupostos
de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito  normativo do art.  535
do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível
quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade (dúvida), contradição
ou omissão. Veja-se:

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.

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil compreensão do texto da sentença. A dúvida é o estado de incerteza
que resulta da obscuridade. A contradição é a afirmação conflitante, quer na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.
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A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por  todos,  confira-se  o magistério  dos  insignes  mestres  NELSON e
ROSA NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo ou aclareatório. Como regra não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. 

Dos  autos,  vê-se  que  os  presentes
embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois buscam, deliberadamente,
a  rediscussão  da  matéria  já  conhecida  e  julgada  com fundamentando  em
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não sanar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão.

Mostra-se totalmente descabida a alegação
da embargante, uma vez que a decisão recorrida abordou todos os pontos
necessários para a solução da lide. O fato é que inexiste vício na decisão a
justificar  a  interposição  dos  embargos  declaratórios,  ficando  evidente  a
intenção da embargante de rediscutir a matéria para fazer prevalecer o seu
entendimento, o que não é possível por esta via.

Aliás,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
apreciando caso similar, assim decidiu:

“PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.  535
DO CPC – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – 1.
Os  embargos  de  declaração  têm  como  requisito  de
admissibilidade  a  indicação  de  algum  dos  vícios
previstos  no  art.  535  do  CPC,  constantes  do  decisum
embargado,  não  podendo  ser  conhecidos  quando  o
embargante  visa,  unicamente,  ao  ‘reexame  em
substância  da  matéria  julgada’.  2.  Embargos  de
declaração não conhecidos.” (Embargos Declaratórios
em Recurso Especial n.º 462939/SC – 1ª T. – Rel. p/o Ac.
Min. Luiz Fux – DJU 23.06.2003 – p. 00253).

Em  verdade,  quanto  à  concessão  de
gratuidade  judicial,  o  STJ  firmou  entendimento  de  que  a  presunção  de
pobreza não pode ser aplicada de maneira absoluta pelo intérprete, podendo
ser afastada quando restar patente nos autos a possibilidade de a parte arcar
com as custas e demais despesas processuais. Confira-se:

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PESSOA  JURÍDICA.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO  PELO
JUIZ.  REVISÃO  NO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  7/STJ.  PRECEDENTES.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  1.  A presunção  de  pobreza,  para  fins  de
concessão  dos  benefícios  da  assistência  judiciária
gratuita,  ostenta  presunção  relativa,  podendo  o
magistrado  investigar  a  situação  do  requerente  caso
entenda  que  os  elementos  coligidos  aos  autos
demonstram  a  capacidade  de  custeio  das  despesas
processuais. Matéria  de  fato  insusceptível  de  reexame
em  recurso  especial  (Súmula  7/STJ).(AgRg  no  REsp
432961/RJ,  Relª.  Minª.  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe
15/04/2014).Destaquei.

No mesmo diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA. OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458, II, 515 e
535,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INEXISTÊNCIA.  INDEFERIMENTO.  REEXAME  DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.- (...) 2.- Por não se tratar
de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza
implica  simples  presunção  juris  tantum,  pode  o
magistrado,  se  tiver  fundadas razões  para crer  que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado,  exigir-lhe que faça prova de sua situação.
(AgRg  no AREsp 427289/PR,  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti,
DJe 04/02/2014).Destaquei.

Sem discrepar:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO,
MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM  QUE  INDEFERIU  O  PEDIDO  DE
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.INSURGÊNCIA  DO  POSTULANTE.  1.
Gratuidade  da  justiça.  Matéria  sobre  a  qual  incide  o
óbice da Súmula n. 7/STJ.  Encontra-se sedimentada a
orientação desta  Corte  Superior  no  sentido  de  que  a
declaração de hipossuficiência apresentada pela parte
detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a
autoridade  judiciária  indeferir  a  benesse  quando
convencida  acerca  da  capacidade  econômica  do
postulante.   Agravo  regimental  não  provido.(AgRg  no
AREsp  338242/MS,  Rel.  Min.  Marco  Buzi,  DJe
27/09/2013).Destaquei.
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Na  espécie,  noticiam  os  autos  (fl.  31/38)
que a recorrente  possui bens móveis de considerável valor e pretende, com a
ação principal,  receber  a quantia  de R$ 44.295,62  (quarenta e  quatro  mil,
duzentos e noventa e cinco reais  e  sessenta  e  dois  centavos),  valor  que,
segundo afirma, emprestou a executada, ora recorrida.

Como  visto,  não  há  vício  na  decisão
objurgada  a  justificar  a  interposição  dos  embargos  declaratórios,  ficando
evidente  a  intenção  da  embargante  de  rediscutir  a  matéria  para  fazer
prevalecer o seu entendimento, o que não é possível por esta via.

Ante  o  exposto,  REJEITO os  presentes
Embargos de Declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado, com juridição plena, para
substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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