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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A  C  Ó  R  D  Ã  O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0027416-33.2011.815.0011
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante 1 : Federal de Seguros
Advogado : Rosângela Dias Guerreiro
Embargante 2 : Janice de Araújo Mendonça Firmino e outros
Advogados : Marcos Souto Maior Filho, Hilton Souto Maior Neto e 
outros
Embargados : os mesmos

PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO 
NO JULGADO. MATÉRIAS  SUSCITADAS  COMO 
PRELIMINARES DO APELO E NÃO CONHECIDAS FACE 
A  PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  NÃO  APONTADAS. 
REJEIÇÃO.

− Considerando que as matérias suscitadas nos embargos 
são idênticas aquelas arguidas em sede de preliminar que 
não  foram  conhecidas  no  apelo,  impõe-se  a  rejeição  dos 
aclaratórios.

− Não tendo a parte apontado qualquer contradição ou 
obscuridade no acórdão e inexistindo omissão no julgado, a 
rejeição dos embargos é medida que se impõe.

SEGUNDOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
PRETENSÃO  DE  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS.  REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ 
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 535 
DO CPC.  PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO.

-  Os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer 
pontos omissos, obscuros ou contraditórios existentes na 
decisão, não servindo para reexame de matéria decidida.

- 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).

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 ambos 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. 987/1000, que não conheceu de parte do apelo interposto 
pela Federal de Seguros S.A. e, na parte conheço, deu provimento parcial, apenas 
para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento), nos 
autos da ação ordinária de indenização securitária ajuizada por Janice de Araújo 
Mendonça Firmino e outros em desfavor da Federal de Seguros S.A..

Em suas razões recursais, fls. 1003/1030, a Federal de Seguros 
S.A. noticia preliminarmente que se encontra em regime especial de liquidação 
extrajudicial, fato que ensejaria a suspensão das ações e execuções que tramitam 
em seu desfavor.
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No mérito,  alega omissões no acórdão quanto:  I)  a  alguns 
dos  embargados,  em  razão  da  falta  de  interesse  de  agir,  aduzindo  que  estes 
obtiveram a liberação da hipoteca de seus imóveis; II) a não aceitação da ausência 
de vínculo de alguns dos embargados com a apólice do seguro habitacional do 
sistema financeiro de habitação;  III)  ao  fato  de que Joana Cristina dos Santos, 
embargada,  ter  adquirido  seu  imóvel  através  de  Programa  de  Subsídio  à 
Habitação  de  Interesse  Social,  não  possuindo  vínculo  com  o  SFH;  IV)  à 
ilegitimidade ativa dos embargados, tendo em vista a existência dos denominados 
“Contratos de Gaveta”, viciando o contrato de mútuo; V) à carência de ação, em 
razão de alguns embargados já terem recebido a indenização por sinistro de MIP 
(morte ou invalidez permanente); VI) à ilegitimidade passiva  ad causam de dois 
embargados, por vício de representação processual, nos termos do art. 12, V, do 
CPC; VII)à ausência de vínculo da embargada Lucy Rejane Gomes Farias com a 
apólice  do  seguro  habitacional  do  sistema  financeiro  de  habitação;  VIII) 
ilegitimidade de alguns embargados,  em decorrência  do regime de comunhão 
parcial de bens, quando contraíram matrimônio.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que “sejam 
corrigidas as omissões, contrariedades e obscuridades”.

Nas razões dos embargos dos autores, fls. 1032/1056, alegam 
que a decisão se mostra contraditória e omissa, aduzindo que restou induvidoso o 
caráter  prejudicial  do  decisum,  que reduziu  os  honorários  advocatícios  de 
sucumbência.

Afirmam que a decisão recorrida, quanto ao arbitramento da 
verba honorária,  “se fundamentou em uma análise subjetiva do caso concreto, 
sem a adequada atenção aos dispositivos legais pertinentes à espécie dos autos”, 
merecendo reforma.

Prequestiona a matéria, alegando violação à Lei Federal (art. 
105, III, CF), pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com atribuição 
de efeitos modificativos, para que seja majorada a verba honorária, fixando-a em 
20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões, fls. 1061/1099 e fls. 1115/1117.
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É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

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”.

Alega a Federal  de  Seguros,  que  o  acórdão  não  se 
pronunciou sobre diversos pontos. Contudo as omissões apontadas se referem às 
preliminares suscitadas por ocasião do apelo.

Pelo  que  se  observa  do  julgamento  do  acórdão  de  fls. 
987/1000, as matérias arguidas em sede de preliminar não foram conhecidas no 
apelo, porquanto se tratavam se matéria preclusa, conforme se observa no trecho 
que segue:

“Versam os autos de demanda securitária manejada por Janice de 
Araújo Mendonça Firmino e outros,  moradores dos Conjuntos 
Habitacionais  Rocha  Cavalcante  e  Malvinas,  no  Município  de 

Campina Grande, em face de  Federal de Seguros S/A, sucessora 
da  Companhia Sol de Seguros S/A,  frente as avarias existentes 

nos respectivos imóveis de propriedade dos requentes. 

Contudo, em juízo de admissibilidade recursal, conheço em parte 
do apelo. Isso porque as prejudiciais de mérito e as preliminares 

suscitadas,  inclusive  àqueles  relativas  à  ilegitimidade  ativa  de 
alguns autores, já foram devidamente apreciadas e rejeitadas em 

despacho saneador,  fls.  701/704,  não  tendo a  parte  demandada 
manejado o recurso cabível em momento oportuno, estando, pois, 

a matéria preclusa.
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Nesse sentido colaciono recentes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  E  DANO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  (...) V.V.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  PRELIMINAR  JÁ  REJEITADA  EM  DESPACHO 
SANEADOR. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. Não 
se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva em razão da 
preclusão,  quando  na  Instância  de  origem  foi  apreciada  e 
afastada  por  despacho  saneador  não  recorrido.  (Des.  Relator 
Arnaldo Maciel) (TJMG; APCV 1.0439.10.013158-0/001; Rel. Des. 
Arnaldo Maciel; Julg. 01/07/2014; DJEMG 03/07/2014) 

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  (...).  INEXISTÊNCIA DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA. PRELIMINAR  DE  NULIDADE 
POR AUSÊNCIA DE EMENTA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
MOVIDA  EM  FACE  DE  EXPREFEITO  EM  RAZÃO  DE 
IRREGULARIDADES  NA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS. 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  PRECEDENTES 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO. 
PRELIMINARES REJEITADAS EM DESPACHO SANEADOR. 
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. PRECLUSÃO. 
(...). (...) 3. Na ausência de interposição de agravo contra despacho 
saneador que rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito, 
restam  preclusas  as  impugnações  repetidas  em  apelação.  (...). 
(TJPB; APL 019.2005.001.151-9/001; Quarta Câmara Especializada 
Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB 
19/03/2014)

Como se vê, tratando-se de questões devidamente enfrentadas em 

sede de  despacho saneador,  ocasião em que restaram afastadas, 
incabível,  pois,  tecer  novo  debate,  uma  vez  que  preclusa  a 

oportunidade de insurgência, a qual seria viabilizada mediante a 
interposição do respectivo agravo.

Por  esta  razão, não  conheço  da  apelação  na  parte  relativa  às 
prejudiciais e às preliminares, passando à análise do mérito.”

Para que não hajam dúvidas acerca das matérias suscitadas 
preliminarmente na Apelação, transcrevo o trecho do relatório que faz referência a 
todas  as  insurgências  do  primeiro  embargante,  como se houvesse  omissão do 
acórdão:
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“Em seguida,  argui preliminarmente:  a) Ilegitimidade ativa de alguns 

autores,  aduzindo  que  estes  não  possuem  vínculo  com  o  ASH/SFH 

(Apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação); b) 

Ilegitimidade  ativa  da  autora  Lucy  Rejane  Farias,  por  não  possuir 

vínculo com o Sistema Financeiro de Habitação; c) Ilegitimidade ativa de 

Joana Cristina dos Santos, aduzindo que esta adquiriu o imóvel através 

do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, o qual 

não possui nenhuma vinculação com o SFH;  d) Carência de ação por 

ilegitimidade ativa  da parte  autora,  por  ausência  de  comprovação de 

vínculo contratual com a Seguradora;  e)  Ilegitimidade ativa de alguns 

autores,  ante  a  existência  do  denominado  “Contrato  de  Gaveta”;  f) 

carência  de  ação  por  ausência  de  interesse  de  agir,  uma  vez  que  os 

autores  já  obtiveram  a  liberação  da  hipoteca  dos  imóveis,  conforme 

cópias dos documentos acostados à exordial (CADMUT); g) Carência de 

ação, sob a alegação de que três autores já receberam indenização pelo 

seguro habitacional- MIP;  h)  Ilegitimidade passiva  ad causam, alegando 

que Maria de Fátima de Rego Bezerra e Antonia Marcelino da Silva são 

partes  ilegítimas para pleitearem a indenização securitária,  porquanto 

esta deveria ter sido proposta pelo espólio;  i)  Ilegitimidade ativa das 

autoras  Janice de Araújo Mendonça Firmino,  Maria  Becijane Porto de 

Souza, Simone Chaves da Silva Lima e Laudeci Monteiro de Souza, em 

razão de a data da celebração do contrato de financiamento do imóvel 

feito pelo cônjuge e/ou a data do evento no CADMUT, ser anterior  à 

celebração  do  casamento  em  regime  de  comunhão  parcial,  não 

possuindo direito algum sobre o imóvel,  nos moldes dos arts.  1.658 e 

1.659, ambos do Código Civil; j) Carência de ação com relação a Maria 

Becijane, Maria da Fátima, Simone Chaves e Antônio Marcelino, autores 

que adquiriram mais de um imóvel pelo SFH - Sistema Financeiro da 

Habitação, ante a má-fé destes, que já teriam recebido quitação de um 

financiamento.”

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, 
notadamente  porque  tais  pontos  não  foram  conhecidos  em  juízo  de 
admissibilidade.  Ressalte-se  que  a  parte  não  apontou  nenhuma  contradição  e 
obscuridade, razão pela qual impõe-se a rejeição dos embargos.
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Por  outro  lado,  os  autores  também  embargaram, 
pretendendo  tão  somente  majorar  os  honorários  advocatícios,  que  foram 
reduzidos  por  ocasião  do  julgamento,  de  forma  fundamentada,  conforme 
transcrição abaixo:

“Sobre  os  honorários  sucumbenciais,  tenho  que  merece  guarida  a 

pretensão  recursal,  porquanto  a  matéria  aqui  tratada  deixou  de  ser 

complexa, passando a ser rotina do “dia a dia”, eis que existem inúmeras 

ações da espécie.

Desse modo,  nos moldes do art. 20, §3º do CPC, fixo o percentual em 

10%  dos  valores  das  condenações  alcançados  em  liquidação  de 

sentença.”

Logo, infere-se que os  embargantes pretendem 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 
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 
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omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que, repita-se, não é o caso dos 
autos. 

Nesse tocante, eventuais dispositivos legais que não foram 
objeto  da  decisão  não  têm o  condão  de  torná-la  omissa,  notadamente  porque 
sendo o  decisum fundamentado, possui o magistrado o seu livre convencimento 
motivo.

Quanto ao reconhecimento do prequestionamento requerido 
pelos embargantes, frise-se que, mesmo nesta hipótese, é necessário que o julgado 
padeça de um dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, julgado do STJ:

"Mesmo nos embargos de Declaração com fim de prequestionamento, 
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 
duvida, contradição, omissão e, por construção pretoriano integrativa, a 
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 
causa”  (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio 
Negrão, op. cit. nota ao art. 535).

Com essas considerações, REJEITO AMBOS  OS 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de março de 2015, conforme certidão de julgamento de f. 1120, o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o eminente 
Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  a  Exma. Sra.  Dra.  Ana Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa-PB, 26 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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