
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0003496-24.2015.815.0000
RELATOR    : Des. José Ricardo Porto  
EMBARGANTE : Antônio Sérgio Lopes
ADVOGADO : Eugênio Gonçalves da Nóbrega
EMBARGADO      : Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  EXCEÇÃO  DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. FILHA DO RELATOR DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ARROLADA
COMO  TESTEMUNHA PELO  INVESTIGADO.  ARTIGOS
134 E 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ROL
TAXATIVO. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFIGURA NOS
DETERMINADORES  LEGAIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART.
44  DO  RITJPB.  IMPROCEDÊNCIA  DO  INCIDENTE.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

-  É  de se  rejeitar  os  embargos de declaração que visam
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade,   contradição  e  erro  material
porventura apontada.

-  “A mera alegação de prequestionamento,  por si  só, não
viabiliza  o  cabimento  dos  embargos  declaratórios,  sendo
indispensável a demonstração da ocorrência das hipóteses
previstas  no  artigo  1.022,  do  NCPC.  5.  Embargos  de
declaração  rejeitados.”  (TRF  1ª  R.;  EDcl-AC  0077630-
64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  João
Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão Plenária, por



unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Sérgio Lopes,

em face da decisão Colegiada de fls.  76/81v,  que julgou improcedente a Exceção de

Impedimento e Suspeição ajuizada em desfavor do eminente Desembargador Luiz Sílvio

Ramalho  Júnior,  relator  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  nº  0000734-

35.2015.815.0000. 

Nas razões iniciais do incidente, o Excipiente afirmou, em suma, que a Sra.

Ana Carolina Coutinho Ramalho, filha do Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, foi arrolada

pelo magistrado investigado para testemunhar nos autos, na condição de ex-conciliadora

do antigo Juizado Especial Cível do Geisel, a mesma unidade jurisdicional onde teriam

ocorrido os fatos que embasam a acusação formulada no feito disciplinar em tramitação

perante o Tribunal de Justiça Paraibano, o que supostamente daria ensejo à procedência

da Exceção.

Na decisão ora impugnada, este Plenário, ao ressaltar a taxatividade das

hipóteses autorizadoras do impedimento e suspeição de magistrados, não reconheceu a

identificação das alegações traçadas pelo Excipiente com os casos previstos nos artigos

134 e 135 do CPC/1973.

Por ocasião dos presentes embargos de declaração, Antônio Sérgio Lopes

sustenta que o dito acórdão resta contraditório, “pois não esclarece como se dará a válida

coleta e a válida apreciação da prova testemunhal tempestivamente requerida, haja vista

o notório grau de parentesco existente entre o excepto e a testemunha” (fls. 88) (SIC).

Alega que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhecem casos nos

quais a ampliação da interpretação da norma é medida necessária para que se alcance o

desiderato da justiça e do direito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, emprestando-

lhes efeitos modificativos para julgar procedente a exceção de suspeição e impedimento.



É o breve relatório.

VOTO:

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a

égide no Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão ora atacada fora proferida

quando a referida norma já estava em vigor.

Cumpre  mencionar  que,  segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel

Código  de  Ritos, os  Embargos  Declaratórios  só  serão  cabíveis  para  esclarecer

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. In verbis:

Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  -  suprir  omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum

desses pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso não merece lograr êxito.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a

tentativa  de  rediscussão  da  matéria,  inviável  nesta  seara,  ante  a  impropriedade  dos

argumentos trazidos pela parte embargante.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.
Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não se admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente
modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria
já decidida, sem, contudo, revelar a existência de qualquer
omissão, obscuridade ou contradição do decisum, capaz de
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de
prequestionamento,  deve estar  presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.



Em verdade, a despeito do que afirma o recorrente,  o acórdão embargado

apreciou todas as questões postas em debate  necessárias para a devida solução da

demanda, sobretudo no que concerne a inexistência de impedimento ou suspeição do

Desembargador  Excepto,  utilizando-se  de  recente  e  dominante  entendimento  firmado

pelos Tribunais Superiores e Cortes Estaduais.

Consoante relatado,  este Tribunal  Pleno,  ao ressaltar a  taxatividade das

hipóteses autorizadoras do impedimento e suspeição de magistrados, não reconheceu a

identificação das alegações traçadas pelo Excipiente com os casos previstos nos artigos

134 e 135 do CPC/1973. Passo a transcrever:

“Não obstante o autor da exceção proclame a ocorrência tanto do
impedimento  como  da  suspeição,  o  motivo  por  ele  abraçado
consubstancia-se  em  um  único  fato,  qual  seja,  a  filha  do
desembargador  relator  (excepto)  ter  sido  arrolada  pelo  próprio
excipiente  como  testemunha  no  Processo  Administrativo
Disciplinar originário.

É  imperioso ressaltar  a  inexistência  de prova circunstancial  de
que o  magistrado aja  com parcialidade,  tampouco de qualquer
identificação de motivo a declará-lo impedido.

A  jurisprudência  pátria  persegue  entendimento  dominante  no
sentido de reconhecer a taxatividade das situações listadas nos
artigos em comento, cabendo à parte adequar o caso concreto a
um dos incisos dos dispositivos legais respectivos, sob pena de
rejeição liminar do incidente.

Ocorre  que  a  inicial  da  presente  exceção  de  impedimento  e
suspeição  não  apresenta  nenhum  dos  determinadores  que
constam nos artigos supramencionados. Para o seu acolhimento,
seria indispensável prova incontroversa acerca da parcialidade do
magistrado, o que não foi identificado no caso em comento.

Não obstante o excipiente afirme a necessidade de extensão na
interpretação dos artigos 134 e 135 do CPC/1973, tal ampliação
resta vedada no nosso ordenamento jurídico.

Assim decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  EMBARGOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO
STF  QUE  PARTICIPOU  DO  JULGAMENTO  DE  RECURSOS
REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO
DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS
TESES  LÁ  FIXADAS.  IMPEDIMENTO.  INEXISTÊNCIA.  1.  Os
embargos  de  declaração  opostos  objetivando  a  reforma  da



decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos
em  agravo  regimental,  que  é  o  recurso  cabível,  por  força  do
princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022 - ED, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827 - ED,
Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  DJ  de  9/3/2011;  e  RE
546.525  -  ED,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  DJ  de
5/4/2011. 2. A regra de impedimento prevista no artigo 134, III, do
CPC,  somente  se  aplica  a  casos  em que  o  magistrado  tenha
atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo, em outro grau de
jurisdição. 3.  As hipóteses de impedimento e suspeição são
expressas na Lei processual civil, sendo o rol taxativo, não
havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva.
Precedentes:  ARE 705.316 - AgR, Rel.  Min.  Luiz Fux,  Primeira
Turma,  DJe  de  17/4/2013;  RMS  28.082  -  AgR-segundo
julgamento,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe  de
29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de
10/12/2014. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido
assentou:  “APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA CORRELAÇÃO.  AFASTADA.  MÉRITO.  ISSQN.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA.  BASE  DE  CÁLCULO.  TAXA  DE  AGENCIAMENTO.
EMPRESA  ATUANTE  EM  OUTROS  RAMOS  DE  ATIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.  ”  5.  Agravo  regimental  DESPROVIDO.  (STF;  ARE
806696;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  07/04/2015;
DJE 23/04/2015; Pág. 60)  

No  mesmo  sentido,  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

Processual  civil.  Agravo  em  Recurso  Especial.  Ação  de
indenização. Incidente de suspeição do perito. Motivo pautado por
ter  atuado  em  outra  demanda  em  que  foi  proferido  laudo
desfavorável  ao  agravante.  Situação  que  não  se  encontra
prevista no rol  taxativo do artigo 135 do CPC. Anterior laudo
desfavorável  do  expert.  Conclusão  do  tribunal  de  origem  em
conformidade  com  a  jurisprudência  desta  corte.  Incidência  da
Súmula nº 83 do STJ. Alteração. Impossibilidade. Súmula nº 7 do
STJ.  Agravo  não  provido.  (STJ;  AREsp  850.506;  Proc.
2016/0022589-9;  PR;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro;
DJE 26/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O tribunal a quo assim consignou:
"ausente  a  prova  inequívoca,  da  alegada  parcialidade  do
magistrado,  ante  a  ausência  de  elementos  que  possam
colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado condutor
dos autos, contra o excipiente, não deve prosperar a presente
exceção de suspeição, razão pela qual a rejeição é medida
que  se  impõe".  2.  A  jurisprudência  do  STJ  firmou  o
entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é
taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição
a presença de uma das situações dele constantes. " (agrg no
AG 1.422.408/am, Rel. Ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma,
dje 21.2.2013). 3. Modificar a conclusão a que chegou a corte de



origem,  de  modo  a  acolher  a  tese  do  recorrente,  demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável
em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula nº 7/STJ.
4.  Recurso Especial  não provido.  (STJ;  REsp 1.463.794;  Proc.
2013/0364465-7;  MT;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Herman
Benjamin; DJE 11/02/2015)

Não é demais colacionarmos os seguintes julgados dos diversos
Tribunais pátrios:

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CÍVEL. ARTIGOS 134 E 135 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ROL  TAXATIVO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE  AS  ESFERAS  CÍVEL E  CRIMINAL.
REJEIÇÃO. 1. Os artigos 134 e 135 elencam causas numerus
clausus,  não  se  admitindo  interpretação  extensiva  ou
analógica, de maneira que para que houvesse impedimento
ou  suspeição  do  juiz  para  atuar  no  feito,  com
comprometimento de sua imparcialidade, o caso deveria se
enquadrar  em  um  a  das  hipóteses  constantes  expressam
ente nos citados dispositivos legais. 2.  As instâncias cível e
criminal são independentes, razão pela qual o desfecho na ação
penal não exerce qualquer influencia no julgam ento na ação civil.
3.  Exceção  de  impedimento  rejeitada.  (TRF  3ª  R.;  ExcImp
0003189-66.2015.4.03.6102;  Terceira  Turma;  Rel.  Des.  Antonio
Carlos Cedenho; DEJF 30/11/2015)

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  FATOS  NARRADOS  NÃO
CONFIGURADORES DAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 134  E
135  DO CPC.  ROL TAXATIVO. SUSPEIÇÃO.  IMPEDIMENTO.
TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES. REJEIÇÃO. Para acolhimento
da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa. Se os
fatos  narrados  não  correspondem  a  qualquer  das
circunstancias narradas nos artigos 134 e 135 do Código de
Processo Civil, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, já
que não há de se falar  em interpretação extensiva.  (TJMG;
ExcSusp  1.0000.15.041657-6/000;  Rel.  Des.  Rogério  Medeiros;
Julg. 24/09/2015; DJEMG 02/10/2015)

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO  DE  JUIZ  DE  PRIMEIRO  GRAU
-HIPÓTESES  ELENCADAS  NO  ARTIGO  135  DO  CPC.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  ROL.  NUMERUS  CLAUSUS.
ARQUIVAMENTO  DA  EXCEÇÃO.  1.  Havendo  fundada
suspeição da parcialidade do magistrado que decidirá a lide,
podem as partes recusá-lo por meio de exceção, indicando
uma das hipóteses previstas, em rol taxativo, no art. 135 do
CPC. 2. Manifesta a fragilidade do motivo apresentado pela parte
excipiente, despido de qualquer dado objetivo que ateste suposto
interesse  do  MM.  Juiz  no  desfecho  da  demanda,  é  de  se
determinar  o  arquivamento  da  exceção  de  suspeição.  (TJMG;
ExcSusp 1.0000.15.077769-6/000; Relª  Desª Áurea Brasil;  Julg.
03/03/2016; DJEMG 15/03/2016)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ART. 135,  INCISO I DO
CPC. TERCEIRO NÃO LITIGANTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE INIMIZADE CAPITAL. REJEIÇÃO DO



INCIDENTE. 1. A suspeição do magistrado por inimizade capital é
aquela existente entre o julgador e a parte e não com terceiro que
não faz parte da relação processual. 2. Para a configuração de
inimizade  capital,  não  basta  a  simples  existência  de  ação  de
indenização envolvendo o magistrado e terceiro relacionado com
o excipiente, sendo necessário ainda que eventual animosidade
seja capaz de influir diretamente na formação de sua convicção
como julgador, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Deve
ser rejeitada a exceção de suspeição do juiz quando os fatos
narrados não se enquadram no rol  taxativo do art.  135 do
CPC.  (TJMG;  ExcSusp  1.0000.15.063871-6/000;  Relª  Desª
Sandra Fonseca; Julg. 24/11/2015; DJEMG 04/12/2015)

EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO.  EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.
ACÓRDÃO  LIVRE  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TAXATIVIDADE
DO  ROL PREVISTO NO  ARTIGO  135  DO  CPC.  EMBARGOS
REJEITADOS. 1. O acórdão pronunciou-se devidamente sobre a
controvérsia posta nos autos, não havendo se falar em omissão e
contradição, uma vez que todas as questões trazidas pelas partes
foram  apreciadas.  2.  Se  dos  fatos  narrados  na  exceção  de
suspeição não deriva, sequer em tese, seu acolhimento, é inútil a
produção  de  provas  propostas  pela  excipiente,  o  que  apenas
postergaria a prestação jurisdicional. 3  . O Superior Tribunal de
justiça já firmou entendimento no sentido de que o rol  do
artigo  135  do  código  de  processo  civil  é  taxativo,  e  não
meramente  exemplificativo  .  Deste  modo,  se  situação  ora
analisada não se enquadra em nenhuma de suas hipóteses,  a
improcedência da exceção de suspeição é medida que se impõe.
4. Frise-se, ainda, que é desnecessária a referência expressa aos
dispositivos  legais  e  constitucionais  tidos  por  violados,  pois  o
exame da questão, à luz dos temas invocados,  é mais do que
suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. 5. Em
suma, o acórdão proferido não é omisso ou contraditório, o que se
percebe  é  que  a  embargante  apenas  manifesta  seu
inconformismo com o fato de que este tribunal não abraçou a tese
por  ela  defendida,  olvidando,  assim,  que  os  embargos  de
declaração não se prestam a este fim,  e buscando,  através de
alegações desarrazoadas,  retardar  indevidamente  o  andamento
do processo. 6. Embargos de declaração rejeitados. (  TRF 3ª R  .;
EDcl-ExcSusp 0002845-73.2015.4.03.6106; Terceira Turma; Rel.
Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 10/03/2016;
DEJF 21/03/2016  )” (fls. 313/313v).

Nesta perspectiva, temos que a irresignação apresentada pelo embargante,

combatendo  o  entendimento  adotado  por  este  Sodalício,  configura-se,  repito,  como

tentativa de rediscussão da matéria, o que não é permitido em sede de recurso horizontal.

Ademais, no que concerne à forma de eventual coleta e apreciação da prova

testemunhal, concebo que tal matéria é estranha à presente Exceção, cuja apreciação

deve se restringir à existência ou não de impedimento e suspeição à luz das hipóteses

ditadas pelo legislador, o que foi analisado de maneira ampla e panorâmica na decisão



embargada.

Outrossim,  verifica-se  que  o  prequestionamento  explícito  para  fins  de

interposição  de  futuros  recursos  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento

jurisprudencial, é desnecessário, pois basta que a matéria aduzida no recurso especial

tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  essencial  o

pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes.

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MANDATOS.  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos
declaratórios  não  merecem  acolhimento  quando  não
configuradas  quaisquer  das  hipóteses  previstas  no  artigo
1.022, do ncpc. Ausente omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada bem como qualquer erro material passível de
correção.  Rediscussão  da  matéria.  Pretensão  das  partes
embargantes  de  rediscutir  matéria  já  apreciada.
Impossibilidade, segundo entendimento do STJ e desta corte.
Prequestionamento. A decisão não está obrigada a enfrentar
todos os dispositivos legais tidos por violados em recurso,
bastando  que  a  questão  seja  discutida  e  decidida
fundamentadamente. Embargos de declaração desacolhidos.
(TJRS;  EDcl  0103343-46.2016.8.21.7000;  Santa  Cruz  do  Sul;
Décima Quinta Câmara Cível;  Relª  Desª Ana Beatriz Iser;  Julg.
04/05/2016; DJERS 12/05/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DA  CAUSA.
INCONFORMISMO.  INVIABILIDADE.  REJEIÇÃO.  1.  Cabem
embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A
parte  embargante  limitou-se  a  rediscutir  as  questões  já
decididas  no  acórdão.  Na  hipótese,  não  houve,  no  caso
concreto,  nenhum  vício,  pois  o  aresto  encontra-se
devidamente fundamentado, uma vez que o conjunto probatório
(prova material e testemunhal) encontra-se em conformidade com
o art. 48, § 2º c/c arts. 55, § 3º e 106, ambos da Lei n. 8.213/91.
Ademais,  os  INFBEN”s  (fls.  89  e  92)  em  nome  da  autora,
constando auxílio-doença como comerciária, e o CNIS (fls. 95/98),
informando que ela exerceu atividade de cunho urbano na Água
Prefeitura no período de 1988 a 2008, comprovam que ela não
logrou  provar  sua  condição  de  rurícola  no  prazo  de  carência,
necessária  à  obtenção  do  benefício  em  questão.  3.  O
inconformismo  da  parte  embargante  deve  ser  manifestado  por
meio de recurso próprio à revisão da matéria decidida no acórdão
objurgado. 4.  A mera alegação de prequestionamento, por si
só,  não viabiliza  o  cabimento  dos embargos declaratórios,
sendo  indispensável  a  demonstração  da  ocorrência  das
hipóteses previstas no artigo 1.022, do NCPC. 5. Embargos de
declaração  rejeitados.  (TRF  1ª  R.;  EDcl-AC  0077630-



64.2013.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de
Sousa; DJF1 16/05/2016).

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.2

Diante do exposto, não merece acolhimento a súplica manejada, vez

que objetiva rediscutir os fundamentos da decisão já analisada neste caderno.

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque - Presidente. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador

José  Ricardo  Porto.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,

Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  João  Alves  da  Silva,  Frederico  Martinho  da

Nóbrega Coutinho, Carlos Martins Beltrão Filho, Márcio Murilo da Cunha Ramos, Joás de

Brito Pereira Filho e João Benedito da Silva. Impedidos os Exmos. Srs. Doutores Aluízio

Bezerra  Filho  (Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  Marcos

William  de  Oliveira  (Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá

2 AgRg no Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010.



Benevides) e Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado para substituir a Desa. Maria das

Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira). Impedido, ainda, o Exmo. Sr. Des. Luiz Sílvio

Ramalho  Júnior.  Averbou  suspeição  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio

(Corregedor-Geral  de  Justiça).  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.

Desembargadores José Aurélio da Cruz, Abraham Lincoln da Cunha Ramos e Maria de

Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Bertrand de Araújo

Asfora, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonsêca  Xavier  de

Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 22 de

junho de 2016.

Des. José Ricardo Porto

         RELATOR             

J14/R06


