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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO 
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  VÍCIOS  NÃO 
CARACTERIZADOS.  MATÉRIAS  DEVIDAMENTE 
ENFRENTADAS NO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA. VIA 
INADEQUADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  FINS  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  VINCULAÇÃO  À 
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  1.022,  DO 
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas 
nos  casos  de obscuridade,  contradição ou omissão, 
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se 
prestando ao reexame do julgado,  e,  não existindo 
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quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente, 
impõe-se a sua rejeição.

- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos 
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do 
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando 
os embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se 
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais 
restaram  repelidos  pela  fundamentação 
desenvolvida na decisão.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls. 
371/389, opostos pela Companhia de Seguros Aliança contra os termos do acórdão, 
fls. 359/369, que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso 
apelatório.

Em suas razões, a recorrente aduz, em resumo, que o 
acórdão embargado foi omisso, para fins de prequestionamento da matéria, acerca 
dos seguintes pontos: ausência de interesse de agir; denunciação à lide; apresentação 
de documentos indispensáveis para a regularização do sinistro; inexistência de dano 
elétrico; limitação do valor da indenização ao capital segurado, e contraditório no 
tocante à inversão do ônus da prova e à fixação das custas e honorários advocatícios.

É o RELATÓRIO.
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VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos 
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de 
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, 
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a 
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

No  caso  dos  autos,  a  embargante  alega  omissão  e 
contradição no acórdão combatido, tendo em vista a ausência de manifestação acerca 
da ausência de interesse de agir; denunciação à lide; apresentação de documentos 
indispensáveis  para  a  regularização  do  sinistro;  inexistência  de  dano  elétrico; 
limitação do valor da indenização ao capital segurado; inversão do ônus da prova e à 
fixação das custas e honorários advocatícios.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a 
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em 
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira 
totalmente  infundada,  sob  a  alcunha  de  omissão  e  rediscussão,  tentando,  tão 
somente,  rediscutir  o  feito,  pois,  analisando  o  decisum  embargado,  verifica-se  a 
abordagem detalhada acerca de todas as questões suscitadas no apelo, consoante se 
depreende do excerto do acórdão impugnado que abaixo reproduzo, fls. 356/369:

De início, cumpre analisar a  preliminar de carência 
de ação, por ausência de interesse de agir, arguida 
nas  razões  do  apelo,  ante  a  ausência  de  prévio 
requerimento administrativo pela parte autora.
Acerca  da  tema,  cumpre  ressaltar  que  o  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso 
Extraordinário nº 631.240, em sede de repercussão 
geral, mudou o entendimento a respeito do matéria e 
passou  a  se  posicionar  no  sentido  de  o  que  o 
indeferimento,  ou  inércia  à  apreciação  do  pleito 
administrativo,  é  que  vêm  a  consubstanciar  a 
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pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de 
agir autoral.
Com  efeito,  nada  obstante  o  citado  recurso 
extraordinário tenha dito respeito,  em específico,  a 
benefícios previdenciários, a mesma Corte Suprema 
ampliou  o  alcance  desse  precedente,  aplicando-o, 
de igual modo, aos casos de Seguro, consoante se 
verifica de decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux 
no  Recurso  Extraordinário  nº  839.353/MA,  cuja 
ementa abaixo se reproduz:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CIVIL  E 
PROCESSUAL CIVIL.  DPVAT.  NECESSIDADE  DE 
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. 
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 
PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  RE  631.240. 
RECURSO  DESPROVIDO.  Decisão:  Trata-se  de 
recurso extraordinário,  interposto por Welho Lopes 
de Oliveira Bezerra, com fundamento no art. 102, III, 
a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma 
Recursal  Única  Cível  e  Criminal  da  Comarca  de 
Imperatriz/MA,  assim  do  (fl.  157):  "SÚMULA DO 
JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. SEGURO 
DPVAT.  PEDIDO  ADMINISTRATIVO  NÃO 
DEMONSTRADO.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DE OFÍCIO. 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POR 
UNANIMIDADE. 
1. Inexiste uma das condições da ação, pois não há 
indício  de  que  fora  realizado  qualquer  pedido 
administrativo.
2.  Princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição.  As 
garantias  constitucionais  devem  se  submeter  às 
normas  infraconstitucionais  do  direito  processual, 
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neste caso, a falta de interesse processual.
3.  Necessidade  do  prévio  requerimento 
administrativo,  gerando  a  pretensão  resistida  e 
configurando  a  necessidade  de  intervenção  do 
Poder Judiciário.
4.  Sendo  a  condição  da  ação  matéria  de  ordem 
pública,  pode ser examinada  ex officio e  a qualquer 
tempo ou grau de jurisdição, inclusive pelas Turmas 
Recursais.
5. Reconhecimento, de ofício, da falta de interesse 
de  agir  e  extinção do processo,  sem resolução  do 
mérito,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC, 
excluindo-se  a  condenação  porventura  fixada  em 
sentença.
6.  Sem  condenação  em  custas  e  honorários 
advocatícios.
7.  Por  unanimidade".  Opostos  embargos  de 
declaração,  foram  rejeitados.  Nas  razões  do  apelo 
extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, 
no  mérito,  alega  violação  ao  artigo  5º,  XXXV  e 
XXXVI,  da  Constituição  Federal.  O  Tribunal  a  quo 
admitiu  o  recurso  extraordinário.  É  o  relatório. 
DECIDO.  Não  merece  prosperar  o  recurso.  Esta 
Corte já firmou entendimento no sentido de que o 
estabelecimento  de  condições  para  o  exercício  do 
direito  de  ação  é  compatível  com  o  princípio  do 
livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 
5º,  XXXV,  da  Constituição  Federal.  A  ameaça  ou 
lesão a direito aptas a ensejarem a necessidade de 
manifestação  judiciária  do  Estado  só  se 
caracterizam  após  o  prévio  requerimento 
administrativo,  o  qual  não  se  confunde  com  o 
esgotamento  das  instâncias  administrativas, 
consoante  firmado  pelo  Plenário  da  Corte  no 
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julgamento  de  repercussão  geral  reconhecida  nos 
autos  do  RE  631.240,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso, 
Sessão  do  dia  03/9/2014,  nos  termos  do  seguinte 
trecho  do  referido  julgado:  “A  instituição  de 
condições para o regular exercício do direito de ação 
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. 
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, 
é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 
DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 
21,  §  1º,  do  RISTF.  Publique-se.  Brasília,  4  de 
fevereiro  de  2015.  Ministro  Luiz  Fux.  Relator. 
Documento assinado digitalmente (STF - RE: 839353 
MA , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
04/02/2015,  Data  de  Publicação:  DJe-026  DIVULG 
06/02/2015 PUBLIC 09/02/2015) – destaquei.
Desta feita, considerando que às fls. 25/26, consta a 
comunicação  da  ocorrência  do  sinistro  pelo 
segurado,  preenchendo,  inclusive,  formulário 
administrativo,  não  há  se  falar  em  inércia  do 
promovente.  Logo,  é  de  se  rejeitar  a  preliminar 
suscitada.
Ainda, em sede de prefacial, faz-se mister examinar a 
denunciação  à  lide  da  Bradesco  Seguros  S/A, 
verberada pela promovida, em suas razões recursais.
Tal  alegação  também  não  merece  guarida,  pois, 
consoante se depreende da documentação acostada à 
fl. 271, a Bradesco Seguros S/A informa que realizou 
pesquisa junto ao seu banco de dados e não localizou 
seguro de qualquer natureza e nenhum processo de 
sinistro  envolvendo o caminhão que foi  danificado 
no incêndio.
Por tais  razões,  não há como acolher o pedido de 
denunciação à lide formulado pela recorrente.
Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do 
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mérito propriamente dito.
Como  cediço,  o  contrato  de  seguro  é  um contrato 
eminentemente  de  risco,  subordinado,  portanto,  à 
superveniência de um evento futuro e incerto, isto é, 
fora  do  controle  das  partes,  nada  obstante  de 
natureza possível. 
Por  meio  dessa  espécie  de  avença,  o  segurador  se 
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 
coisa, contra riscos predeterminados, observados os 
limites da apólice, devendo as partes guardar a mais 
estrita  boa-fé  e  veracidade  das  informações 
relativas  ao  objeto  do  contrato,  uma  vez  que 
declarações  inexatas  ou  omissão  de  circunstâncias 
que possam influenciar na aceitação da proposta ou 
na taxa do prêmio resultarão na perda do direito à 
garantia, consoante estabelecido nos dispositivos dos 
arts.  765  e  766,  do  Código  Civil,  que  abaixo 
reproduzo:
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a 
guardar na conclusão e na execução do contrato, a 
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do 
objeto  como das circunstâncias  e  declarações  a ele 
concernentes.
E,
Art.  766.  Se  o  segurado,  por  si  ou  por  seu 
representante,  fizer  declarações  inexatas  ou  omitir 
circunstâncias  que  possam  influir  na  aceitação  da 
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à 
garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
Parágrafo  único.  Se  a  inexatidão  ou  omissão  nas 
declarações  não  resultar  de  má-fé  do  segurado,  o 
segurador  terá  direito  a  resolver  o  contrato,  ou  a 
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cobrar,  mesmo  após  o  sinistro,  a  diferença  do 
prêmio.
Surge  daí  a  necessidade  do segurado e  da 
seguradora, em observância ao princípio da boa-fé 
que deve guiar toda a relação contratual,  informar 
qualquer  evento  capaz  de  influenciar  na 
probabilidade do sinistro ou na fixação da taxa do 
prêmio  devida,  e  cumprir  todos  os  termos  que 
restaram acordados na avença.
Ressalta-se,  ademais,  que  conforme  entendimento 
pacificado na doutrina e jurisprudência, os contratos 
de  seguro,  ora  objeto  dos  autos,  devem  ser 
analisados sob a ótica dos preceitos do Código de 
Defesa  do  Consumidor,  consoante  disposição  do 
artigo 3º, § 2º1, devendo suas cláusulas obedecer às 
regras dispostas na legislação retromencionada.
Cláudia Lima Marques em sua obra disserta: 
Resumindo,  em  todos  estes  contratos  de  seguro 
podemos identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º 
do CDC, e o consumidor. Note-se que o destinatário 
do  prêmio  pode  ser  o  contratante  com a  empresa 
seguradora  (estipulante)  ou  terceira  pessoa,  que 
participará  como  beneficiária  do  seguro.  Nos  dois 
casos,  há um destinatário final do serviço prestado 
pela  empresa seguradora.  Como vimos,  mesmo no 
caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado 
por especialistas contratados pela empresa (auxiliar 
na execução do serviço ou preposto), há a presença 
do ‘consumidor’ ou alguém a ele equiparado, como 
dispõe o art. 2º e seu parágrafo único. 

Portanto, os contratos de seguro estão submetidos ao 
Código de Proteção do Consumidor,  devendo suas 

1 CDC - Art. 3° (...)
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,  
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
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cláusulas estarem de acordo com tal diploma legal, 
devendo ser respeitadas as formas de interpretação e 
elaboração contratuais,  especialmente a respeito do 
conhecimento  ao  consumidor  do  conteúdo  do 
contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, 
principalmente  em  razão  da  hipossuficiência  do 
consumidor em relação ao fornecedor. (In. Contratos 
no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  2ª  edição, 
Editora Revista dos Tribunais).

Do  cotejo  dos  autos, verifica-se  que  o  promovente 
firmou contrato de seguro “Ouro Empresarial” com 
os  promovidos  na  data  de  24/09/2010,  o  qual  foi 
aprovado  em  27/09/2010,  tendo  este  abarcado  a 
cobertura contra incêndio, danos elétricos e demais 
sinistros. Consta, ainda, que ocorreu um incêndio em 
sua loja de oficina e auto peças, ocasionando danos 
nas  instalações  elétricas  do  estabelecimento,  bem 
como a queima total do caminhão de um cliente que 
estava no local para conserto.

Conforme  a  apólice  juntada  aos  autos,  o  seguro 
abrangia  todo estabelecimento  empresarial  e  o  seu 
conteúdo,  cuja  atividade  principal  reconhecida  na 
apólice é de mecânica.

Comprovados os danos nas instalações elétricas do 
estabelecimento  comercial  e  no  bem  descrito  na 
exordial,  em  decorrência  do  incêndio,  e  tendo  o 
evento ocorrido durante a vigência da avença, resta 
evidente  a  obrigação  da  seguradora  de  pagar 
indenização proporcional ao dano.

Nessa  senda,  considerando  que  o  contexto 
probatório  anexado  aos  autos  demonstra  a 
regularização do sinistro e da cobertura devida, fls. 
21/44V, não há como acolher a alegação da recorrente 
de que o fato constitutivo do direito não se encontra 
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devidamente evidenciado.
Nesse sentido, calha transcrever o seguinte julgado:
APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO EMPRESARIAL. 
OFICINA MECÂNICA E DE CHAPEAÇÃO. AÇÃO 
DE  COBRANÇA  DE  INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA.  INCÊNDIO.  PERDA  PARCIAL. 
DEVER  DE  INDENIZAR.  CASO  CONCRETO. 
Conforme  entendimento  pacificado  na  doutrina  e 
jurisprudência, os contratos de seguro, ora objeto dos 
autos, devem ser analisados sob a ótica dos preceitos 
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  consoante 
disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas 
obedecer  às  regras  dispostas  na  legislação 
retromencionada. In casu, comprovados os danos nas 
instalações  do  estabelecimento  comercial,  bens  e 
equipamentos descritos na exordial, em decorrência 
do  incêndio,  e  tendo  o  evento  ocorrido  durante  a 
vigência  da  avença,  resta  evidente  a  obrigação  da 
seguradora  de  pagar  indenização  proporcional  ao 
dano.  Quanto ao veículo Ford Belina,  entendo que 
encontrava-se  coberto  pelo  seguro.  Conforme 
cláusula 4º, alínea g, das condições gerais do seguro 
(fl. 75), os bens de terceiros em poder do segurado 
não estão garantidos pelo seguro, exceto se inerentes 
às atividades do Segurado desenvolvidas no local de 
risco  e  devidamente  comprovadas  qualitativa  e 
quantitativamente, o que é o caso dos autos. Sendo o 
contrato  de  seguro tipicamente  de  adesão,  as 
cláusulas  devem  ser  interpretadas  em  favor  do 
segurado, do aderente. No que tange ao dano moral, 
não  assiste  razão  a  parte  autora,  uma  vez  que 
imprescindível  a  comprovação  da  ocorrência  de 
danos que ultrapassem o mero dissabor para ensejar 
a  indenização  por  danos  morais,  o  que  não  está 
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demonstrado  na  espécie.  NEGARAM 
PROVIMENTO  AOS  RECURSOS.  (Apelação  Cível 
Nº 70066181116,  Quinta Câmara Cível,  Tribunal  de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Léo  Romi  Pilau  Júnior, 
Julgado em 30/09/2015).
Assim, considerando os valores correspondentes às 
coberturas  descritas  na  apólice,  quais  sejam:  até  o 
limite  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais)  para 
incêndio,  inclusive  decorrente  de  tumultos,  raios  e 
explosões de qualquer natureza; até o limite de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para os danos elétricos; e até 
o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a quebra 
de  vidros,  entendo  que  o  montante  arbitrado  em 
primeiro grau no valor de R$ 61.929,44 (sessenta e 
um mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e 
quatro  centavos)  não  merece  reforma,  por  se 
encontrar dentro dos limites consignados na apólice.

Ressalta-se, ademais, que a alegação de contradição 
no tocante à inversão do ônus da prova, pois, do contexto probatório encartado aos 
autos, verifica-se que o promovente firmou contrato de seguro “Ouro Empresarial” 
com os promovidos na data de 24/09/2010, o qual foi aprovado em 27/09/2010, tendo 
este abarcado a cobertura contra incêndio, danos elétricos e demais sinistros, tendo 
ocorrido um incêndio em sua loja de oficina e auto peças, ocasionando danos nas 
instalações elétricas do estabelecimento, e as alegações carreadas no apelo não foram 
suficientes para modificar, extinguir ou impedir o fato constitutivo do direito alegado 
pelo autor.

Da mesma forma, não há como acolher o pleito do 
embargante  de  contradição  acerca  da  sua  condenação  em  custas  e  honorários 
advocatícios, sob a alegação de necessidade de prévio requerimento administrativo, 
pois, como já reproduzido acima,  consta, às fls. 25/26, a comunicação da ocorrência 
do sinistro  pelo  segurado,  preenchendo,  inclusive,  formulário administrativo,  não 
havendo como se falar em inércia do promovente e não sendo cabível, na hipótese, a 
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aplicação do princípio da causalidade.

Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam 
claramente  a  intenção  do  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo 
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de 
declaração, já que, pelo que restou demonstrado alhures, inexiste omissão alguma a 
ser sanada. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se 
manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO 
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE. 
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E 
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO 
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE 
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE 
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS. 
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA 
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar 
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura 
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão 
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros 
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da 
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento 
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos 
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a 
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
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4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo 
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp 
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento, 
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas 
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao 
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Novo Código de Processo 
Civil.

A respeito, a jurisprudência:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO 
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO 
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA. 
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de 
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a 
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do 
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém 
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e 
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão 
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de 
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável 
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que 
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e 
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias 
recursais, tem-se por indispensável a concomitância 
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos 
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível; 
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016; 
Pág. 165) - negritei.
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Logo, em face dessas considerações, observa-se que o 
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo omissão e contradição alguma a 
ser sanada.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o 
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias 
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos 
específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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