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                                                    QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0087242-97.2012.815.2001
Origem : 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa 
Embargante : Ademir Nogueira Lima
Advogados : Rafael de Andrade Thiamer e Gizelle Alves de Medeiros Vasconcelos
Embargado : Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA NO  DECISÓRIO.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES  DO ART.  535,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado, pelo que,
ausente  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

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

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
82/85,  opostos  por  Ademir  Nogueira  Lima contra  acórdão,  fls.  67/80,  que,  por
votação unânime, negou provimento ao  Recurso de Apelação, fls. 35/46, manejado
em face da Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil. 

Em suas razões,  o recorrente alega a existência de
omissão, pontuando, por conseguinte, que não houve pronunciamento no respectivo
acórdão referente à alegação de abusividade das tarifas cobradas no ajuste negocial.
Por outro lado, salienta a presença de obscuridade, requerendo o pronunciamento
sobre o critério adotado por esta Corte de Justiça, para se constatar abusividade na
cobrança. Ao final, requereu o prequestionamento da matéria abordada.
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Contrarrazões  não  ofertadas,  conforme  certidão
exarada à fl. 91.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  logo,  a  despeito  da  inexistência  de  omissão  e
obscuridade no acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão,  não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões, quando
esta relatoria entendeu pelo não provimento do recurso apelatório por ele interposto,
e,  de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios, sob a alcunha de omissão e
obscuridade,  ao argumento de que não houve pronunciamento referente à alegação
de abusividade das tarifas cobradas no ajuste negocial, bem como, por não ter este

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0087242-97.2012.815.2001                                                                                                                                     3



órgão  julgador,  pronunciado-se  sobre  o  critério  adotado  para  se  constatar
abusividade na cobrança. 

A fim de corroborar o entendimento ora esposado,
qual  seja,  da  inocorrência  de  omissão  e  obscuridade,  cito  excertos  do  acórdão
impugnado:

Por conseguinte, cumpre analisar o pleito relativo à
ilegalidade da  cobrança  das  tarifas  administrativas
bancárias,  quais  sejam,  Taxas  de  Abertura  de
Crédito Contratação e de Emissão de Carnê.
Sustenta o apelante, em resumo, que o recolhimento
das referidas tarifas é indevido e abusivo, contrário a
boa  fé  contratual,  por  colocar  o  consumidor  em
desvantagem.
Sobre o tema, dirimindo as controvérsias existentes,
o Superior Tribunal de Justiça,  em recente julgado,
Recurso  Especial  n°  1251331,  publicado  em
24/10/2013,  realizado  segundo  o  rito  dos  recursos
repetitivos,  noticiou a  legalidade  das  tarifas
administrativas  pactuadas  nos  contratos celebrados
até 30 de abril de 2008, ou seja, anteriores ao término
da vigência da Resolução CMN 2.303/96. 
Por  oportuno,  cumpre trazer  à  baila  a  supracitada
decisão do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-
36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-
C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC).
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.
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COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.
MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA  PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS  (IOF).  POSSIBILIDADE.  1.  "A
capitalização dos  juros  em periodicidade inferior  à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.
543-C do CPC, acórdão de minha relatoria,  DJe de
24.9.2012).  2.  Nos  termos  dos  arts.  4º  e  9º  da  Lei
4.595/1964,  recebida  pela  Constituição  como  lei
complementar,  compete  ao  Conselho  Monetário
Nacional  dispor  sobre  taxa  de  juros  e  sobre  a
remuneração  dos  serviços  bancários,  e  ao  Banco
Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo  CMN.  3.  Ao  tempo  da  Resolução  CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de
tarifas  pelas  instituições  financeiras  era
essencialmente  não  intervencionista,  vale  dizer,  "a
regulamentação facultava às instituições financeiras
a  cobrança  pela  prestação  de  quaisquer  tipos  de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia
como  básicos,  desde  que  fossem  efetivamente
contratados  e  prestados  ao  cliente,  assim  como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar
a transparência  da política  de preços adotada pela
instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução
CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por
serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas
ficou limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas
em  norma  padronizadora  expedida  pelo  Banco
Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito
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(TAC)  e  a  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê  (TEC)  não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN
3.371/2007  e  atos  normativos  que  a  sucederam,  de
forma  que  não  mais  é  válida  sua  pactuação  em
contratos  posteriores  a  30.4.2008.  6.  A cobrança  de
tais  tarifas  (TAC  e  TEC)  é  permitida,  portanto,  se
baseada  em  contratos  celebrados  até  30.4.2008,
ressalvado  abuso  devidamente  comprovado  caso  a
caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias  do caso concreto,  não
bastando  a  mera  remissão  a  conceitos  jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece  legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de
relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito
aos  contratantes  convencionar  o  pagamento  do
Imposto  sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito
(IOF)  por  meio  financiamento  acessório  ao  mútuo
principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos
contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC:  -  1ª  Tese:  Nos contratos bancários celebrados
até  30.4.2008  (fim da  vigência  da  Resolução  CMN
2.303/96)  era  válida  a  pactuação  das  tarifas  de
abertura  de  crédito  (TAC)  e  de  emissão  de  carnê
(TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
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caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução
CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por
serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas
ficou limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em  ato  normativo  padronizador  da  autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de  financiamento
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos
mesmos  encargos  contratuais.  10.  Recurso  especial
parcialmente  provido.  (STJ  -  REsp:  1251331  RS
2011/0096435-4,  Relator:  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti,  Data  de  Julgamento:  28/08/2013,  Segunda
Seção, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).
Na  hipótese  vertente,  vislumbro,  de  plano,  que  a
pactuação  operou-se  em  18/12/2006,  ante  as
informações prestadas pelo demandante na exordial
e consoante se denota do contrato de financiamento
acostado às fls. 17/18.
Destarte, considerando a época em que foi celebrada
a relação jurídica, dezembro de 2006, opção não há,
senão  declarar  válida  a  cobrança  das  tarifas
administrativas,  previstas  no  presente  instrumento
contratual.
Portanto, sem maiores delongas, consideradas legais
as  tarifas  administrativas  firmadas  no  termo
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contratual,  os  juros  de financiamento,  advindos da
mencionada  cobrança,  por  serem  acessórios  do
principal,  seguem  o  seu  destino,  sendo,  portanto,
legais e devidos, nos termos do art. 184, do Código
Civil.
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA.  VERBAS  RECEBIDAS  EM
RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA  FORA  DO
CONTEXTO DE PERDA DE EMPREGO. JUROS DE
MORA.  APLICAÇÃO  DA  REGRA  DE  QUE  "O
ACESSÓRIO  SEGUE  A  SORTE  DO  PRINCIPAL"
FIRMADA  PELA  PRIMEIRA  SEÇÃO  NO  RESP
1.089.720/RS. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS  ELENCADOS  NO  ART.  535  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EFEITOS  INFRINGENTES.
CARÁTER  PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DA
MULTA PREVISTA NO  ART.  538  DO CPC.  1.  Em
10.10.2012, ao julgar o RESP 1.089.720/RS, a Primeira
Seção, por maioria, nos termos do voto do Min. Rel.
Mauro  Campbell  Marques,  firmou  orientação  no
sentido da regra geral de que incide o IRPF sobre os
juros de mora,  a  teor  do art.  16,  caput e  parágrafo
único,  da  Lei  n.  4.506/64,  inclusive  quando
reconhecidos em reclamatória trabalhista, apesar de
sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal, salvo (I) quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatória trabalhista ou não; e (II) nos casos em
que a verba principal é isenta ou fora do campo de
incidência  do  imposto  de  renda,  estendendo-se  a
isenção  aos  juros  de  mora  mesmo  quando  por
ocasião  de  circunstância  em que  não  há  perda  do
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emprego, consoante a regra do "accessorium sequitur
suum principale".  2.  In casu,  as  verbas  contidas na
condenação são: adicional de transferência, prevista
no art. 469, § 3º, da CLT; horas extras; férias gozadas;
terço  de  férias  gozadas;  13º  salário;  gratificação
semestral  e  licença-prêmio.  3.  Insiste o  embargante
que  o  acórdão  foi  omisso  quanto  à  aventada
impossibilidade de utilização do acórdão paradigma
prolatado  no  RESP 1.089.720/RS  em  razão  da  não
observância  do disposto no art.  46,  §  1º,  da Lei  n.
8.541/92. 4. O recurso de embargos de declaração não
tem  a  finalidade  de  confrontar  julgados,  diplomas
normativos ou teses dissonantes e, por conseguinte,
dirimir  eventual  divergência  acerca  da  matéria  em
exame. 5. A insurgência quanto ao mérito de questão
decidida em julgado submetido à sistemática do art.
543-C  do  CPC denota  o  caráter  manifestamente
protelatório dos presentes embargos de declaração,
motivo  pelo  qual  deve  ser  aplicada  multa  à  parte
embargante. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de multa no importe de 1% (um por cento)
sobre  o  valor  da  causa,  com  base  no  artigo  538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. (STJ;
EDcl-EDcl-AgRg-REsp 1.305.039; Proc. 2012/0007839-
8; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;
Julg. 18/04/2013; DJE 29/04/2013) – negritei.
No  tocante  à  cobrança  pertinente  ao  Seguro  de
Proteção Arrendatário,  impende consignar  que seu
ajuste é opcional para o contratante, razão pela qual
havendo  anuência  à  cobertura  securitária,  com  a
pactuação expressa, resta legítima sua exigência.
Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais pátrios:
REVISIONAL  FINANCIAMENTO.  EMPRÉSTIMO
PESSOAL  PARA  AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.
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JUROS  REMUNERATÓRIOS  AS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO
DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  PREVISTOS  NA
LEI DE USURA (DEC. 22.626/33) SÚMULA Nº 596 E
648  DO  STF  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
COBRANÇA  DE  JUROS  ABUSIVOS  OU  EM
DESCONFORMIDADE  COM  AS  TAXAS
PRATICADAS  NO  MERCADO  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS  A  RESPEITO  RECURSO  NEGADO.
CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL DA OPERAÇÃO
ÍNDICE  CRIADO  PELA  RESOLUÇÃO  3.517/2007
DO BACEN E QUE REPRESENTA O SOMATÓRIO
DOS  CUSTOS  COBRADOS  NA CONTRATAÇÃO
DO  FINANCIAMENTO  CET  FIXADO  NO
PERCENTUAL  DE  29,13%  NÃO  HAVENDO  IN
CASU DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE SEU
ABUSIVIDADE RECURSO NEGADO. Capitalização
de juros Contrato de financiamento com prestações
mensais  fixas  e  juros  pré-fixados  Inocorrência  de
capitalização, pois em tal modalidade de contrato os
juros  são  calculados  e  pagos  mensalmente  na  sua
totalidade,  de  modo  que  não  sobram  juros  para
serem  acumulados  ao  saldo  devedor,  para,  em
período seguinte, serem novamente calculados sobre
o total da dívida Ademais, ainda que assim não se
considerasse,  o  contrato  do  caso  vertente  foi
celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada
sob nº 2.170-36/01, a qual admite a capitalização de
juros  em  operações  realizadas  por  instituições
financeiras Recurso negado. Tarifas bancárias Lícita a
cobrança de "tarifa de cadastro", "tarifa de serviços
de terceiro", "tarifa de inserção de gravame", "tarifa
de  registro  do  contrato"  e  "tarifa  de  avaliação  de
bens"  Tarifas  e  taxas  expressamente  pactuadas,
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encontrando  respaldo  nas  Resoluções  2.303/1996  e
3.518/2007  do  BACEN,  com  redação  alterada  pela
Resolução  3.693/2009,  ostentando  natureza  de
remuneração  pelo  serviço  prestado  pelo  banco  ao
consumidor  Inexistência  de  prova  cabal  da
abusividade  da  cobrança  das  tarifas  respectivas
Recurso  negado.  Seguro  de  proteção  financeira
Legalidade da cobrança de seguro Medida protetiva
ao  mutuário  nos  casos  de  morte,  invalidez,
incapacidade  física  ou  desemprego  involuntário.
Pagamentos  contínuos  e  duradouros  a  revelar  a
aquiescência do mutuário com referida contratação
Recurso  negado.  Recurso  negado.  (TJSP;  APL
0017877-37.2012.8.26.0032;  Ac.  6727647;  Araçatuba;
Décima  Terceira  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.
Des.  Francisco  Giaquinto;  Julg.  14/05/2013;  DJESP
21/05/2013) - destaquei.
E,
APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO
DE  EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TAXA. Os  juros  remuneratórios  podem  ser
convencionados em patamares superiores a 12% ao
ano, mas devem guardar razoabilidade em relação à
taxa  média  de  mercado  divulgada  pelo  BACEN.
Capitalização.  Pactuação  mensal.  A  capitalização
com periodicidade inferior  à  anual  é  lícita  quando
pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data
de publicação da medida provisória n. 1.963/00 cuja
inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto
de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir
pactuada de forma expressa e clara.  A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir  a
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cobrança da taxa efetiva anual  contratada.  Recurso
Especial  n.  973.827/RS  representativo  de
controvérsia.  Seguro  de  proteção  financeira.
Desemprego  involuntário.  A cláusula  que  ajusta  a
contratação de seguro de proteção financeira, ainda
que estabeleça carência, é lícita quando regularmente
contratada  e  obriga  os  contratantes  ao  seu
cumprimento.  Recurso  desprovido. (TJRS;  AC
485804-75.2011.8.21.7000; Eldorado do Sul; Vigésima
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar;
Julg. 11/12/2012; DJERS 17/12/2012) - sublinhei.
À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os  fatos  e  sopesou o  direito,  não  havendo
motivo para reformá-la. 

Pela  análise  dos  trechos  supracitados,  percebe-se
inexistir omissão e obscuridade a reclamar pronunciamento complementar, sendo a
rejeição dos presentes embargos medida cogente.

Nessa ordem de ideias, verifica-se que o embargante
não  se  conformou  com  a  fundamentação  e,  por  essa  razão,  lançou  mão  dos
aclaratórios, tentando, tão somente, rediscutir o teor da decisão. 

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgados desta Corte de Justiça, destacado na parte que interessa:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades.  Incorrendo  tais  hipóteses,  o  efeito
para  fins  de  prequestionamento  que  se  deseja
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emprestar  não pode ser  acolhido.  O julgador não
está  obrigado  a  enfrentar  todos  os  pontos
questionados  pelas  partes,  se  já  encontrou  no
processo  fundamentação  suficiente  para  decidir.
(TJPB;  EDcl  0128570-07.2012.815.2001;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  10/03/2014;  Pág.
18).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 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.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  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). […]. (TJPB; Rec. 200.2012.071456-9/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Alves da Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
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Julgador não está obrigado a se pronunciar ao talante o inconformado, isto é, analisar
todos os argumentos e citar todos os dispositivos legais ventilados pelas partes em
sua  decisão,  bastando  embasá-la  com  fundamentos  suficientes  a  justificar  o
entendimento por ele adotado. 

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Sendo  assim,  a  pretensão  de  prequestionamento,
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requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionada  ao
reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, negritado na
parte que fundamenta o raciocínio:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  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).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo o vício declinado pelo insurgente, tendo referido decisum apenas
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acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Pelas  razões  postas,  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.

Por  fim,  esclarece-se  não  ser  encargo  do  julgador
manifestar-se sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo
para fins  de  prequestionamento,  bastando ser  motivada a  prestação jurisdicional,
com a indicação das bases legais que dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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