
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002918-49.2014.815.0371
RELATOR(A) : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Alex Estrela de Sá
ADVOGADO(A) : Evandro Elvidio de Sousa (OAB/PB Nº 6378)
EMBARGADO(A) : Katarine Alves Estrela
DEFENSOR(A) : Marconi Chianca (OAB/PB Nº 1883)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – AÇÃO  DE
EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS – ALEGADA
ALTERAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO
ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – MODIFICAÇÃO
DA  CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO  GENITOR NÃO
COMPROVADA –  MAIORIDADE CIVIL  – ESTUDANTE  –
NECESSIDADE DO AUXÍLIO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL
DE PRORROGAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA  –  IDADE
LIMITE – 24 ANOS – PRAZO PARA QUE A ALIMENTANDA
SE  QUALIFIQUE  PROFISSIONALMENTE – DECISÃO
QUE NÃO APRESENTA  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA – REJEIÇÃO.

-  Os  Embargos  de  Declaração,  via  de  regra, prestam-se
para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional.

-  São incabíveis  os  Embargos de Declaração objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões já analisadas
no mérito do Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Tratam-se de  Embargos de Declaração  (fls.  87/89) opostos
por Alex Estrela de Sá, contra os termos do Acórdão (fls. 82/85) proferido nos
autos da Ação de Exoneração de Alimentos, ajuizada pelo ora Embargante em
face de Katarine Alves Estrela.

No Acórdão (fls. 82/85), foi dado provimento parcial à Apelação
interposta pelo Autor, nos seguintes termos:

[...]
Com efeito, em que pese a alimentanda ter completado a
maioridade, persiste a sua carência econômica, cabalmente
comprovada nos autos, devendo a prestação alimentícia ser
prorrogada  até  os  24  (vinte  e  quatro) anos  de  idade,
conforme explicitado.

Com estas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL à
Apelação,  determinando  que  a  pensão  alimentícia  seja
prorrogada até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, prazo
suficiente  para  que  a  alimentanda  se  qualifique
profissionalmente,  no sentido  de adentrar  no mercado de
trabalho e auferir seu próprio sustento.
[...]

Nesta  fase, foram  opostos  os  presentes  Embargos  de
Declaração (fls. 87/89), sob a alegação de omissão no julgado, em virtude de
não se ter mencionado o percentual devido a título de prestação alimentícia,
bem como não  ter  sido analisado pelo Tribunal  a  capacidade financeira  do
Embargante, que está desempregado.

Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar
as omissões apontadas.

Contrarrazões aos Embargos às fls. 94/96.

VOTO

Inicialmente,  destaco que os  Embargos  de  Declaração
somente  merecem  acolhimento quando  a decisão  judicial for  eivada de
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 1.022 do CPC-15:

CPC.  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.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
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I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º.

Nesse tirocínio, cada recurso previsto em nosso ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
assentando-se o seguinte na ementa da decisão:

[...]
APELAÇÃO CÍVEL  – DIREITO DE FAMÍLIA  – AÇÃO DE
EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS  – ALEGADA
ALTERAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO
ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – MODIFICAÇÃO
DA  CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO  GENITOR NÃO
COMPROVADA –  MAIORIDADE CIVIL  – ESTUDANTE  –
NECESSIDADE DO AUXÍLIO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL
DE PRORROGAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA –  IDADE
LIMITE  –  24  ANOS  –  PRAZO  PARA  QUE  A
ALIMENTANDA SE QUALIFIQUE PROFISSIONALMENTE
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Em que pese a filha ter completado a maioridade, persiste
a  sua  carência  econômica,  cabalmente  comprovada  nos
autos, devendo a prestação alimentícia ser prorrogada até
os 24 (vinte e quatro) anos de idade,  prazo suficiente para
que  a  alimentanda  se  qualifique  profissionalmente,  no
sentido de adentrar no mercado de trabalho e auferir  seu
próprio sustento.
[...]

No  caso  em  tela,  não  se  vislumbra  no Acórdão guerreado
quaisquer das hipóteses  que permitam agasalhar  o  inconformismo do  Réu,
notadamente no que se refere à omissão, à contradição e à obscuridade, uma
vez que  o percentual a título de pensão alimentícia foi fixado em 12% (doze
por cento) de um salário mínimo, mediante acordo firmado entre as partes,
restando  claramente analisado  as  alegações  de  alteração  da  capacidade
financeira do alimentante em relação ao tempo em que foi firmado o acordo.

Sobre  a  alegada  alteração  da  capacidade  financeira  do
alimentante, que atualmente se encontraria desempregado, temos no Acórdão:
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[...]
O  Autor  afirma  que  houve  mudança  de  seu  cenário
financeiro,  se  encontrando  atualmente  desempregado,
entretanto, não só não juntou qualquer prova de tal fato, se
limitando  a  meras  alegações,  como  sequer  trouxe
documentos hábeis a comprovar o quantum percebia antes
e  depois  da  época  do  acordo  firmado  e  que  pudesse,
portanto, apontar a diminuição financeira.

Caberia ao Promovente revelar, de forma cabal, através de
prova robusta, a sua realidade financeira, antes e depois da
época em que foi fixada a pensão alimentícia, até mesmo
porque, da forma como posta nos autos, não há como se
auferir a alteração da sua situação fática financeira.

Assim, inexistem provas capazes de demonstrar uma piora
das condições econômicas do Autor, ora Apelante.
[...]

A meu ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado,  posto  que  apresentou,  de  forma  expressa,  as  razões  de
convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias.

Desse modo, não merece nenhum reparo a decisão recorrida,
devendo os Embargos serem rejeitados. 

Sobre a hipótese em descortino, eis  decisões desta Corte de
Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO
ART.  1.022  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
OMISSÃO.  OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  NOVO  JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO QUE ENFOCOU MATÉRIA SUFICIENTE PARA
DIRIMIR  A  CONTROVÉRSIA  TRAZIDA  AOS  AUTOS.
DESNECESSIDADE  DE  DELIBERAÇÃO  ACERCA  DE
TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. - É de se rejeitar
embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada,  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade  ou  contradição,  porventura  apontada. -
"Tendo encontrado motivação suficiente,  não fica  o órgão
julgador  obrigado  a  responder,  um  a  um,  todos  os
questionamentos  suscitados  pelas  partes,  mormente  se
notório seu caráter de infringência do julgado." (STJ. AgRg
no REsp 1362011  /  SC.  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho.  J.  em  03/02/2015).  -  Mesmo  nos  embargos  com
objetivo de buscar as vias Especial e Extraordinária, devem
ficar  demonstrados  as  figuras  elencadas  no  dispositivo
1.022 do novo Código de Processo Civil e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material, sob pena
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de  rejeição. -  De  forma  a  valorizar  os  princípios  da
celeridade e economia processuais, bem como a sistemática
trazida pelo Código de Processo Civil, devem os Embargos
Declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática  do
Relator  serem  julgados  também  de  f   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00054415720158152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 08-06-2017) (grifei)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPROPRIEDADE  DO  MEIO  ESCOLHIDO.
PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  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  os  três
requisitos ensejadores dos Embargos de Declaração. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010993820118150321,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 14-09-2016) (grifei)

Com essas considerações, por não haver no Acórdão qualquer
omissão,  contradição ou obscuridade a ser sanada, e não sendo o caso de
reexame das questões já apreciadas, REJEITO os presentes Embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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