
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.0008029-66.2010.815.0011.
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Construtora Marillac Ltda.
Advogado : Luana Martins de Sousa Benjamin.
Embargado : Paulo Esdras Marques Ramos;

  Olindina Iona da Costa Lima Ramos.
Advogado :  Luís Agripino Ramos;

   Paulo Esdras Marques Ramos.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERROS,
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊN-
CIA. FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉ-
RIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO  ADEQUADO  PARA TANTO.  PRE-
QUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.

- De acordo com o art. 1.022, III, da Nova Lei Adjeti-
va Civil,  os embargos de declaração têm cabimento
apenas  nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se prestando ao reexame do julgado e
inexistindo quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua
rejeição, mesmo que tenham finalidade específica de
prequestionamento..  Assim,  após detalhada explana-
ção, verifica-se que a controvérsia foi dirimida de for-
ma clara, expressa e em acórdão devidamente funda-
mentado,  de forma que  as próprias  razões  expostas
pelo embargante revelam que o acórdão se mostrou,
em verdade, apenas contrário às suas argumentações
recursais.

-  As  irresignações  aos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido devem ser interpostas através do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

-  O  Magistrado  não  está  obrigado  a  manifestar-se
sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a
um, todos os seus argumentos, quando já encontrou
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motivo suficiente para fundamentar a decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pela
Construtora Marilac Ltda contra os termos do acórdão (fls. 534/546) o qual
deu  provimento  ao  apelo  dos  autores,  Paulo  Esdras  Marques  Ramos  e
Olindina  Iona  da  Costa  Lima  Ramos e  negou  provimento  ao  apelo  da
promovida, ora embargante, nos autos da  Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais.

Em suas razões, alega a construtora existência de “contradições,
erro e omissões” no julgado. Aduz desacerto na rejeição da decadência, na
perspectiva de que a natureza da causa é determinada por seus fundamentos de
fato (causa de pedir próxima) e jurídicos (causa de pedir remota), não podendo
se levar em consideração tão somente o nome atribuído à ação pelos autores.
Ressalta que a prescrição/decadência prevista no art. 27 do CDC só se aplica à
reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, não sendo
este o caso dos autos, requerendo o prequestionamento da matéria.

Ato contínuo, ressalta a embargante que o acórdão confunde os
termos  “área  útil”  e  “área  privativa”,  tratando-a  como sinônimos.  Acentua
jamais ter afirmado aos autores que o imóvel teria “84m² de área privativa”,
pois no contrato firmado consta os “82m² de área útil”, não se justificando ter
a embargante que pagar por uma diferença de 8,81m² de área privativa (84m²
- 75,19m²= 8,81m²).  Quanto ao dano moral, aduz que o acórdão se apegou à
fundamento diverso do alçado pelos autores.

Pugna, ao fim, pelo prequestionamento dos seguintes artigos:
art.  282,  III  do antigo  CPC e igualmente do art.  319,  III;  489,  II  E III,  e
respectivo § 1º, I, II e IV, do CPC: e dos artigos 500 e 501, parágrafo  único do
Código Civil; art. 12 §1º, incisos I,II e III, 18 e 26, II, § 3º, do CDC. Requer,
ainda,  sejam  os  embargos  providos,  suprindo-se  as  contradições,  erros  e
omissões apontas.

Contrarrazões apresentadas (fls,566/578).

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição, omissão ou erro material. Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
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possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
necessidade  de  melhor  análise  da  matéria,  em  verdade,  apenas  apresenta
inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido, tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo
Tribunal  decidido,  à unanimidade,  pelo  provimento  do apelo dos  autores  e
desprovimento do apelo da promovida, ora embargante, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Assim,  não obstante  alegue  a recorrente  erros,  contradição e
omissão  do  julgado,  verifica-se  claramente  que  o  acórdão  embargado
solucionou  a  lide  de  forma  devidamente  fundamentada  e  em  estrita
consonância aos elementos constantes nos autos e a legislação aplicável ao
caso, não havendo que se cogitar em falha que possa propiciar aos embargos
de declaração, efeitos infringentes.

Quanto  à  decadência,  contrapõe-se  a  embargante  à
prescrição/decadência prevista no art. 27 do CDC. Contudo, não há na decisão
omissão ou contradição, mas apenas a exposição de entendimento diverso ao
do embargante. Vejamos:

“Aduz a recorrente  decadência  do direito  de ação
dos autores, uma vez terem sido imitido na posse do
imóvel  em  25/07/2008,  tendo  o  prazo  para  a
propositura da ação se expirado em 25/07/2009, uma
vez discutir a ação a diferença da medida do imóvel,
sendo  cogente  a  aplicação  do  art.  501,  parágrafo
único  do  Código  Civil,  ao  invés  do  prazo
consumerista.

Sem razão a promovida.

Nos termos do art. 501 do Código Civil/2002, “decai
do  direito  de  propor  as  ações  previstas  no  artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do
título”. Ora o parágrafo único que “se houver atraso
na  imissão  de  posse  no  imóvel,  atribuível  ao
alienante,  a  partir  dela  fluirá  o  prazo  de
decadência”

Por sua vez, dispõe o art. 500, caput:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o
preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva  área,  e  esta  não  corresponder,  em
qualquer  dos  casos,  às  dimensões  dadas,  o
comprador terá o direito de exigir o complemento da
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área,  e,  não sendo isso  possível,  o  de  reclamar  a
resolução do contrato ou abatimento proporcional ao
preço.”

Sustenta, pois, o recorrente a aplicabilidade do prazo
decadencial  previsto  no  art.  501,  porquanto  se
discutir  a  dimensão  do  imóvel.  Entrementes,  não
merece  prosperar  tal  ilação,  uma  vez  tratar-se
indubitavelmente de  uma  ação  indenizatória,  não
pleiteando  as  partes  a  rescisão  contratual,  mas  a
recomposição dos danos advindos da conduta da ré. 

Nesses termos, considerando o vínculo consumerista
existente entre as partes, andou bem o Magistrado de
base ao aplicar o prazo decadencial previsto no art.
27 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“art.  27.  Prescreve  em  cinco  anos  a  pretensão  à
reparação pelos danos causados por fato do produto
ou do serviço prevista na Seção II  deste  Capítulo,
iniciando-se  a  contagem  do  prazo  a  partir  do
conhecimento do dano e de sua autoria.” 

Assim,  considerando  que  os  autores  só  tiveram
conhecimento da metragem a menor quando tiveram
acesso à convenção condominial, em julho de 2009,
e datando a propositura da ação de 08 de abril de
2010, não há que se falar em decadência da ação.

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.”

Ato contínuo, aduz a embargante que o acórdão confunde os
termos  “área  útil”  e  “área  privativa”,  tratando-a  como sinônimos.  Acentua
jamais ter afirmado aos autores que o imóvel teria “84m² de área privativa”,
pois no contrato firmado consta os “82m² de área útil”, não se justificando ter
a embargante que pagar por uma diferença de 8,81m² de área privativa (84m²
- 75,19m²= 8,81m²). 

Mais  uma  vez  visa  a  embargante  rediscutir  matéria  já
amplamente analisada e abordada com clareza, tirando, inclusive, conclusões
equivocadas, porquanto em momento algum a decisão confunde ou trata como
sinônimos os termos “área útil” e “área privativa”. Vejamos:

“Pontua  equívoco  na  utilização  dos  termos  “área
útil”  e  “área  privativa”,  e, ainda,  que  caso  se
conclua  pela  recomposição  dos  danos  materiais,
devem  estes  serem  calculados  utilizando  como
parâmetro o valor pago à construtora pelos autores,
a saber,  R$ 81.000,00 (oitenta e um mil  reais),  de
forma que os 5,47m² a menos totalizam o valor de R$
5.403,26 (cinco mil quatrocentos e três reais e vinte e
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seis  centavos),  a  ser  corrigido  de  acordo  com  os
mesmos  índices  e  parâmetros  fixados  no  contrato
firmado.

De  fato,  defende-se  a  construtora  desde  sua  peça
contestatória,  alegando  que  o  que  foi  contratado
entre as partes, foi “82m² de área útil”, a englobar
também o espaço de garagem, depósito, etc, trazendo
às  baila  exemplo  de  uma  tabela  de  outro
empreendimento.

Entrementes,  analisando  o  portfólio  do  edifício
(fls.34/36),  verifico  que  o  mesmo  não  traz  tal
informação  aos  clientes,  constando  de  forma
genérica que o empreendimento seria composto de 6
(seis)  tipos  de  apartamentos  e  8  (oito)  por  andar,
sendo:  2  (dois) com  82m²,  2  (dois) com  81m²,  2
(dois)  com 61 m²,  1  (um)  com 65m²,  1  (um)  com
67,00m².”

Conclui  que  “diante  de uma propaganda cujas  informações
são  desprovidas  da  necessária  clareza,  não  há  como  interpretá-la  em
detrimento do consumidor e em favor daquele que tinha por obrigação bem
informar os seus clientes”, constatando, ao fim que a desídia da empresa em
informar corretamente  o consumidor é tão gritante  que  “a própria perícia
concluiu que  o layout do imóvel periciado não coincide   com o apresentado  
no portfólio,  apresentando significativas  mudanças,  possuindo 76,53m²  de
área privativa – fls. 218/223.”

Pois bem. No tocante ao dano material, não há que se falar em
contradição, não tendo determinado a decisão a restituição de valor referente à
apartamento de 84m², mas pontuando o seguinte:

“Ademais,  não  há  que  se  considerar  nesta
recomposição o  valor  pago  à  época  pelo  imóvel,
como  pretende  a  apelante,  mas  sim  o  preço
atualizado pelas variações mercadológicas, devendo,
pois, serem restituídos aos autores o montante de R$
14.693,00 (quatorze mil, seiscentos e noventa e três
reais),  montante  restituído  ao  terceiro  comprador,
quando cientificado da real metragem do imóvel.”

Quanto  ao  dano  moral,  aduz  que  o  acórdão  se  apegou  a
fundamento  diverso  do  alçado  pelos  autores.  Sem  razão,  porquanto  ter  o
decisum reconhecido  o  dano  moral  sofrido  em  total  consonância  com  os
elementos dos autos: 

“Da análise  dos  autos,  chegou-se  à  conclusão  da
conduta ilícita da construtora Marillac, que ofertou
propaganda  enganosa  aos  seus  clientes,  criando
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nestes  a  falsa  perspectiva  de  estarem  adquirindo
apartamento de 82m² de área privativa, quando, em
verdade,  possuía 76,53m²,  modificando, inclusive o
projeto inicial, sem a autorização dos compradores.

Pois  bem. Diversamente  do concluído pelo juiz  de
base,  não  há  que  se  falar  em  mero  dissabor  na
situação vivenciada pelos autores, que imbuídos das
melhores expectativas na compra do primeiro imóvel,
foram ludibriados pela empresa ré. 

Ora, em um apartamento de pequena metragem, 5
(cinco) metros quadrados, de fato, faz considerável
diferença  no  bem  estar  do  morador.  Assim,  sem
dúvidas, viveram os autores com menos conforto do
que o que faziam jus, não podendo, inclusive, dispor
de um dos quartos,  por  ser impossível  abrigar um
dormitório,  até  que,  enfim,  tiveram  a  certeza  de
estarem em um imóvel de menor metragem.

O  dano  moral  revela-se,  assim,  evidenciado,
encontrando-se presente os elementos da conduta da
ré, o nexo de causalidade e o prejuízo à ordem moral
dos consumidores.

Assim, não obstante a regra geral que predomina na
jurisprudência  pátria  acerca  da  ausência  de  dano
moral em casos de descumprimento contratual, tenho
que cada caso deve ser analisado individualmente.
Ou  seja,  quando  as  consequências  do
descumprimento avençado causa evidente frustração
e sofrimento ao consumidor,  seja  pela desídia,  seja
pela má-fé e  inobservância  do  dever  por  parte  do
fornecedor  ou  prestador  de  serviços,  a  reparação
pecuniária é devida.

Em situações semelhantes, vem decidindo as Cortes
Pátrias de Justiça:

“COMPROMISSO  DE  COMPRA  E  VENDA.
Entrega  de  empreendimento  imobiliário  "Rossi
Reviva"  em  desconformidade  com  a  propaganda
veiculada  (ausência  da  área  verde  com corrégo  e
trilha  turística,  inexistência  de  estrutura  para
instalação  de  TV a  cabo  e  de  AR  condicionado).
Parcial procedência do pedido. Recurso de ambas as
partes. Apelo da autora. Possibilidade de definição
dos  danos  materiais  no  índice  de  20%  do  valor
contratado  do  imóvel.  Material  publicitário  e
apartamento decorado no stand de lançamento que
indicavam que o local comportava a instalação de
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AR condicionado.  Propaganda  enganosa  (arts.  37,
caput e §1º do CDC C.C art. 18, inciso III do mesmo
diploma).  Queda  do  gesso  nas  áreas  comuns,  que
também contribuiu para a desvalorização do imóvel.
Dano  moral.  Ocorrência.  Imóvel  entregue  com
diversos  vícios  de  construção.  Frustração  das
expectativas  da  adquirente. Valor  fixado  em  R$
10.000,00,  na  esteira  de  precedentes  envolvendo o
mesmo  empreendimento.  Provimento.  Recurso  das
rés. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
Alegação de culpa de terceiro que não se sustenta,
cabendo às rés, antes de assumirem a obrigação de
entrega  do  empreendimento,  efetuarem  prévio
planejamento das obras. Demora para regularização
junto  à  Cetesb  que  integra  o  risco  do  negócio.
Memorial  descritivo  que  fez  referência  a  "TV  a
cabo",  levando  a  compradora  a  acreditar  que  a
estrutura necessária para instalação seria fornecida
pelas  rés.  Impossibilidade  de  se  exigir  da
adquirente/consumidora  conhecimento  acerca  da
diferença  entre  os  itens  técnicos  do  memorial.
Responsabilidade  das  rés  de  deixar  claro  que  o
cabeamento da TV não seria instalado, em nome do
principio  da  transparência  que  rege  as  relações
consumeristas. Não provimento.”
(TJSP;  APL  1027405-55.2014.8.26.0114;  Ac.
9379467;  Campinas;  Quarta  Câmara  de  Direito
Privado;  Rel.  Des.  Ênio  Santarelli  Zuliani;  Julg.
26/04/2016; DJESP 28/04/2016)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. Apelação cível. Ação
declaratória c/c reparação de danos.  Compromisso
de compra venda. Imóvel em construção. Atraso na
entrega  da  obra.  (1)  termo  de  quitação  plena.
Imposição  unilateral  ao  consumidor.  Renúncia  de
direitos.  Nulidade. Art.  51,  I,  do CDC.  (2)  agravo
retido.  Indeferimento  de  produção  de  prova  oral.
Decisão  correta.  Cerceamento  de  defesa.  Não
ocorrência.  Livre  convencimento  do  magistrado.
Arts.  131 e  330  I,  do  cpc/1973.(3)  diferença  de
metragem. Imóvel com área inferior à divulgada em
encarte  publicitário.  Anúncio  que  vincula  o
fornecedor.  Art.  30  do  CDC.  Indenização  da
diferença  devida.  (4)  decadência.  Diferença  de
metragem.  Art. 26, II, do CDC. Não incidência. (5)
dano  moral.  Propaganda  enganosa.  Quebra  da
expectativa  do  consumidor.  Art.  37,  §  1º  do CDC.
Acolhimento.  Quantum.  Atendimento  aos  critérios
compensatórios  e  punitivos.  (6)  multa  moratória.
Inversão.  Admissibilidade.  (7)  correção  monetária.
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Incc. Incidência durante a construção e até a data
2prevista a para entrega da obra. Substituição,  no
período de atraso, pelo INPC e igp-di. Devolução do
excedente.  (8)  lucros  cessantes.  Presunção  de
prejuízo. Art. 402 do cc. Alugueres pelo período de
atraso. Termo final. Entrega das chaves. (9) ônus da
sucumbência. Art. 21, parágrafo único, do cpc/1973.
1. Reveste-se de nulidade o termo de quitação plena,
geral  e  irrevogável,  imposto  unilateralmente  pela
incorporadora  ao  adquirente  de  imóvel  em
construção,  na  medida  em  que,  ao  subtrair-lhe  o
direito de questionar o contrato de compra e venda,
implica em renúncia de direitos, vedada pelo art. 51,
I,  do  cdc.  2.  Constatando  o  juiz  da  causa,
destinatário  das  provas,  a  desnecessidade  de
produção  de  outras  que  não  as  já  constantes  dos
autos, não há que se falar em cerceamento de defesa,
nos termos do disposto nos arts. 130, 131 e 330, I, do
cpc/1973.3.  A  propaganda  ofertada  pela
incorporadora, vincula a metragem constante do seu
encarte publicitário, nos termos do art. 30 do CDC,
impondo-se-lhe,  na hipótese de disparidade com a
área efetivamente alienada, indenizar o adquirente
pela  respectiva  diferença. 4.  A  diferença  de
metragem não  constitui  um vício  aparente  ou  de
fácil  constatação,  razão  pela  qual  o  direito  de
reclamar  por  ela  não  se  submete  ao  prazo
decadencial  previsto  no  art.  26,  II,  do  cdc.  5.  A
divulgação  de  imóvel  com  metragem  superior  à
efetivamente  entregue,  configura  prática  de
publicidade enganosa, vedada pelo  art. 37, § 1º do
CDC, e gera o dever de compensar os danos morais,
em razão da quebra da expectativa do consumidor
de ter um produto com as mesmas características do
que  foi  anunciado, impondo-se  a  manutenção  do
valor arbitrado no juízo singular, face o atendimento
aos critérios compensatório e punitivo. 6. À luz dos
princípios  do  CDC,  relativos  à  harmonia  das
relações  de  consumo,  à  boa-fé  e  equilíbrio  nas
relações  entre  consumidores  e  fornecedores  e  à
igualdade nas contratações 3(arts. 4º, caput, e III, 6º,
ii), bem como dos preceitos que vedam cláusulas com
restrições aos direitos do consumidor (art. 51, I e iv),
mostra-se  abusivo  o  contrato  que  prevê  multa
contratual para somente uma das partes, impondo-se
a sua inversão em favor do contratante prejudicado.
7. Em se tratando o incc de índice mais elevado que
os  demais  utilizados  para  medir  a  inflação,  é
indevida a sua utilização, como indexador do saldo
devedor, durante o período de atraso na entrega de
obra  compromissada  a  venda,  devendo  ser
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substituído,  após  essa  data  e  até  a  entrega  das
chaves,  pela  média  entre  o  INPC  e  o  igp-di,  e
restituindo-se  o  excedente  ao  promitente
comprador.”  (TJPR;  ApCiv  1539141-2;  Curitiba;
Décima  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Dalla
Vecchia; Julg. 31/08/2016; DJPR 23/09/2016; Pág.
188)” 

Assim,  após  detalhada  explanação,  verifica-se  que  a
controvérsia foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente
fundamentado,  de  forma  que  as próprias  razões  expostas  pelo  embargante
revelam que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
argumentações recursais.

Assim, é de se pontuar que as irresignações aos fundamentos
narrados  no  decisum combatido  devem  ser  interpostas  através  do  recurso
adequado para impugná-lo, não se prestando os embargos declaratórios para
tal finalidade.

No  mais,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Não é demais registrar que o Magistrado não está obrigado a
manifestar-se  sobre  todas  as  alegações  das  partes,  nem  a  se  ater  aos
fundamentos  indicados  por  elas  ou  a  responder,  um  a  um,  todos  os  seus
argumentos,  quando  já  encontrou  motivo  suficiente  para  fundamentar  a
decisão.

Nesse contexto, em consonância com a atual situação em que se
encontra a prática forense, o eminente Ministro Franciulli Netto pondera sobre
a finalidade da decisão judicial, de resolução fundamentada dos litígios postos
em  discussão,  a  qual  foi  devidamente  alcançada  por  meio  do  decisum
embargado. Confira-se:

“(...) a função teleológica da decisão judicial é a de
compor  precipuamente,  litígios.  Não  é  peça
acadêmica  ou  doutrinária,  tampouco  se  destina  a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (Resp 611.518/MA, DJU 05.09.06). 

Nesse diapasão, vislumbro que não há omissão, obscuridade ou
contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:  

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
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CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou
contraditórios  existentes  na  decisão,  não  servindo
para reexame de matéria decidida. Ainda que para
fim de prequestionamento, devem estar presentes um
dos  três  requisitos  ensejadores  dos  embargos  de
declaração.  (TJPB;  EDcl  0000494-
11.2012.815.0951;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB
11/09/2015;  Pág.  15)”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004680420068150731,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  BENEVIDES,  j.  em  16-09-
2016). 

E, 

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
IMPERIOSA  REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  -
Os embargos de declaração consubstanciam recurso
de  integração,  não  se  prestando  para  reexame  da
matéria.  Não  havendo  omissão,  obscuridade,
contradição ou erro material no julgado, incabíveis
se  revelam  os  aclaratórios,  mesmo  que  tenham
finalidade  específica  de  prequestionamento.  -
"Constatado que a insurgência da 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"1.  Ademais,  ao  prequestionamento,
entendo não ser mister o exame explícito dos artigos
ditos  como  violados  (prequestionamento  explícito),
sendo suficiente que a matéria objeto da lide tenha
sido discutida (prequestionamento implícito).” (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001809320118150371, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA, j. em 22-06-2016). 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Isso posto, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
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É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.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, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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