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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.   DECISÃO  COLEGIADA.  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  DEVOLVIDOS 
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.

- “O julgador não está obrigado a responder a todos os 
questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao 
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades 
do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo 
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl 
no AgRg no Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 
em 14/12/2010).

- Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias 
Especial  e  Extraordinária,  devem ficar  demonstrados 
as figuras elencadas no dispositivo 535 do CPC e, por 
construção  pretoriana  integrativa,  a  hipótese  de  erro 
material, sob pena de rejeição.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO 

Inconformado com o Acórdão de fls.163/167, que desproveu a sua súplica 

regimental,  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS  apresentou  os  presentes 

Embargos de Declaração (fls. 171/172). 

Em  suas  razões  recursais,  o  insurgente  repete,  basicamente,  alegação 

ventilada por ocasião do seu agravo interno, com relação a aplicabilidade ou não da Lei nº  

9.032/95, ou seja, se o cálculo do benefício de auxílio-acidente é feito com base em 30% 

ou 50% do salário de benefício.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, suprindo as 

omissões  apontadas,  bem  como  para  que  haja  o  prequestionamento  explícito  das 

matérias ventiladas– fls. 171/172.

 

É o relatório.

VOTO

Como  visto  do  relato  acima,  o  embargante  busca,  tão  somente,  a 

rediscussão da matéria, sem apontar qualquer defeito plausível no julgado combatido.

Dito isto, considerando a ausência dos elementos essenciais ao cabimento 

dos  embargos  de  declaração,  previstos  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil, 

mantenho a posição sustentada na decisão colegiada confrontada, pelos seus próprios 

fundamentos,  uma vez  que  foram suficientes  para  dirimir  a  questão  em disceptação, 

inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada, cujo teor segue, ipsis litteris,  

na parte que interessa:
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“Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  
regressivo, permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório 
combatido, mantenho a posição anterior pelos seus próprios  
fundamentos,  que  foram suficientes para dirimir  a  questão 
em disceptação, os quais passo a transcrever:

“De início, esclareço que apreciarei primeiro o recurso apelatório  
de fls.  97/113, do Estado, em detrimento a remessa oficial,  por  
uma questão de lógica processual.

A teor das prescrições do art. 557, do Código de Processo Civil, o  
relator  poderá  analisar  e  por  fim  ao  recurso,  quando 
manifestamente intempestivo e improcedente. 

Vejamos, então, o que prescreve o citado dispositivo:

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

In casu, trata-se de irresignação que foi interposta na pendência  
de  decisão  de  embargos  declaratórios  e  não  foi  ratificada  
posteriormente ao julgamento destes.

Nesse  diapasão,  temos  que  é  permitido  ao  relator  obstar  
seguimento  ao recurso quando o mesmo tenha sido manejado  
extemporaneamente sem a posterior ratificação, como é o caso 
dos autos, o que dispensa maiores delongas.        

A  matéria  a  ser  julgada  é  de  cunho,  eminentemente,  técnico  
processual ou, em outro ângulo, precipuamente cronológica.

O Instituto Nacional do Seguro Social, insatisfeito com a sentença  
que  julgou  improcedente  o  pedido  exordial  dos  embargos  à  
execução, ingressou com a presente irresignação.

Ocorre  que,  após  o  julgamento  dos  embargos  declaratórios,  
publicado no dia 24 de agosto de 2012 (vide fls.114-v), quase 03 
(três) mês depois de protocolada sua apelação cível (fls. 97/113),  
a Autarquia não ratificou o manejo de tal recurso, o que nos leva a  
entender pelo seu não conhecimento, ante a sua prematuridade,  
configurando o fenômeno da extemporaneidade.

Nessa  esteira,  trago  a  baila  recente  enunciado  do  Superior  
Tribunal de Justiça:

“Súmula 418 - É inadmissível o recurso especial interposto antes  
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem 
posterior ratificação.” 

Desembargador José Ricardo Porto
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No mesmo norte, a referida Corte Superior lançou entendimento  
em  caso  semelhante,  posicionando-se  no  sentido  de  que  é 
necessária a posterior ratificação de recurso interposto por uma  
das  partes  antes  do  julgamento  de  embargos  declaratórios  
opostos pela outra, senão, vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL 
INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELA  PARTE  CONTRÁRIA.  NÃO 
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  AUSÊNCIA DE 
RATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 418 DO STJ.
-  "É  inadmissível  o  recurso  especial  interposto  antes  da  
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem 
posterior  ratificação",  nos  termos  do  verbete  n.  418  da  
Súmula  desta  Corte.  Embargos  de  declaração  da  Fazenda 
Nacional acolhidos, com efeitos modificativos, para não conhecer  
do  recurso  especial  interposto  por  Potiguara  Morais  Mafaldo.  
Prejudicado o exame dos aclaratórios opostos pelo contribuinte.  
(RESP nº. 1121262 – RS – MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA –  
SEGUNDA TURMA – JULG. EM 01/03/2011). Grifo nosso.
  
O  Supremo  Tribunal  Federal  também  entende  da  mesma 
maneira:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA 
DE  RATIFICAÇÃO.  PROMOÇÃO  PESSOAL.  REEXAME  DE 
FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. 
1.  É  extemporâneo  o  recurso  extraordinário  protocolado 
antes do julgamento do acórdão proferido em embargos de  
declaração, sem posterior ratificação. Precedentes. 
2.  Para a reforma do acórdão da apelação e  o provimento  do  
recurso  extraordinário,  é  imprescindível  o  reexame  de  fatos  e  
provas, a fim de concluir que o anúncio promovido pela Prefeitura  
de São Bernardo do Campo não representou promoção pessoal  
de seu prefeito. Incidência da Súmula STF nº 279. 
3. Nulidade do processo, por ausência de citação de litisconsortes  
passivos necessários. Inviável o seu exame neste grau recursal,  
seja por ter sido argüida pela primeira vez quando os autos já se  
encontravam  neste  Supremo  Tribunal  para  julgamento  do  
extraordinário,  faltando-lhe  o  imprescindível  prequestionamento,  
seja  pelo  seu  caráter  eminentemente  processual  ordinário.  4.  
Agravo  regimental  improvido.  (RE-AgR 198131 /  SP -  SÃO 
PAULO.  Rel.  Ministra Ellen Gracie.  J.  em 18/10/2005)  Grifo 
nosso.
 
Desta forma, com base no que prescrevem os arts. 508 e 557,  
ambos do Código de Processo Civil,  considero extemporâneo o 
recurso  apelatório,  não  conhecendo  do  mesmo,  negando-lhe 
seguimento.
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Com relação ao reexame necessário, vislumbro  que também 
não merece prosperar.

Pois bem, com relação ao tema objeto da presente irresignação, a  
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  perfilhava-se  no 
sentido de que os beneficiários do auxílio-acidente, mesmo para  
as concessões ou fatos geradores ocorridos em data anterior à  
vigência da Lei n° 9.032/95 – que alterou o art. 86, §1º da Lei nº.  
8.213/91 - faziam jus ao cálculo no percentual de 50% do salário  
de benefício. 

A Terceira Seção daquela Corte Superior, no julgamento do REsp 
1.096.244/SC, em 22/04/2009, de relatoria da Min. Maria Thereza  
de Assis Moura, recurso repetitivo submetido ao regime do art.  
543-C do Código de Processo Civil, considerava que a aplicação  
indistinta  da  novel  legislação  não  se  trataria  de  retroatividade  
indevida, mas tão somente garantia de sua incidência imediata,  
haja vista tratar-se de relação jurídica contínua.

Com  base  em  tal  posicionamento,  proferi  decisões  em 
consonância com a Máxima Corte Infraconstitucional, a exemplo  
do Recuro Apelatório nº 001.2009.016609-9/001.

No  entanto,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de 
Repercussão Geral,  firmou entendimento no sentido inverso ao 
aplicado pelo STJ, pela impossibilidade de aplicação retroativa  
da majoração prevista na Lei nº 9.032/95 aos benefícios de 
auxílio-acidente concedidos em data anterior  à vigência  da  
respectiva norma.

Eis a ementa do citado precedente simbólico:

EMENTA  DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  DE 
BENEFÍCIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  LEI  Nº  9.032/95.  
BENEFÍCIOS  CONCEDIDOS  ANTES  DE  SUA  VIGÊNCIA.  
INAPLICABILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  NA 
CORTE.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL.  
REAFIRMAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL.  (STF - RE 613033 RG, Relator(a):  Min.  
DIAS TOFFOLI, julgado em 14/04/2011, DJe-110 DIVULG 08-06-
2011 PUBLIC 09-06-2011 EMENT VOL-02540-02 PP-00284). 

No julgado acima citado, a Máxima Corte, em respeito ao princípio  
tempus regit actum, solidificou a compreensão de que a referida  
benesse previdenciária é norteada pela norma vigente ao tempo  
de sua concessão. Assim sendo, o percentual de 50% (cinqüenta  
por cento) estabelecido pela Lei  nº 9.032/95 não se aplica aos  
benefícios concedidos anteriormente à sua vigência.

Com base no afirmado acima,  concluiu-se que a pretensão de  
aumento do auxílio em debate ofenderia os arts. 5º, XXXVI; e 195,  
§  5º,  ambos  da  Constituição  Federal,  que  tratam,  
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respectivamente,  do  princípio  da  segurança  jurídica  e  da 
necessidade de preexistência de custeio.

No mesmo raciocínio, segue outro aresto da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL.  PREVIDENCIÁRIO.  INSS.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  
LEI  Nº  9.032/95.  REVISÃO.  EFEITO  RETROATIVO.  
IMPOSSIBILIDADE. A  decisão  concessiva  de  revisão  para 
50%  do  salário-de-benefício  nas  hipóteses  de  benefício  
instituído  em  período  anterior  ao  da  vigência  da  Lei  nº  
9.032/95 é contrária à constituição. Agravo regimental a que  
se nega provimento. (STF; AI-ED 730.272; MG; Segunda Turma;  
Rel.  Min.  Joaquim Barbosa;  Julg.  22/05/2012;  DJE 14/06/2012;  
Pág. 53). 

Ante a construção do novo raciocínio acerca do tema, em análise,  
a própria Terceira Seção do STJ passou a adotar igual postura,  
conforme explicita a  Min. Maria Thereza de Assis Moura:

AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. MAJORAÇÃO. LEI Nº  
9.032/95. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 613.033/SP.  
ART.  543  -  B,  §  3º,  DO  CPC.  ACOLHIMENTO  DA  TESE.  
RESSALVA  DO  PONTO  DE  VISTA.  1.  O  Supremo  Tribunal  
Federal, quando do julgamento do RE nº 613.033/SP, Relator  
o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe  de  9.6.2011,  reconheceu  a 
repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e,  
no  mérito,  consolidou  entendimento  no  sentido  da  
impossibilidade de aplicação retroativa da majoração prevista  
na  Lei  nº  9.032/95  aos  benefícios  de  auxílio-acidente  
concedidos em data anterior à vigência da respectiva norma. 
2.  Nesse contexto,  não obstante o posicionamento firmado  
por este Sodalício de que o art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91,  
alterado  pela  Lei  nº  9.032/95,  tem  aplicação  imediata,  
atingindo  todos  os  segurados  que  estiverem  na  mesma 
situação,  seja  referente  aos  benefícios  pendentes  de  
concessão ou aos já concedidos, pois a questão encerra uma 
relação  jurídica  continuativa,  sujeita  a  pedido  de  revisão 
quando  modificado  o  estado  de  fato,  passível  de  atingir  
efeitos  futuros  de  atos  constituídos  no  passado  
(retroatividade mínima das normas), sem que isso implique  
em  ofensa  ao  ato  jurídico  perfeito  e  ao  direito  adquirido,  
acolhe-se  a  tese  da  Suprema  Corte  no  sentido  da  
impossibilidade de majoração do auxílio-acidente nos termos 
da Lei nº 9.032/95 se o benefício foi concedido anteriormente  
à  vigência  desse  diploma. 3.  Ressalva  do ponto  de vista  da 
relatora na linha do voto proferido no Recurso Especial Repetitivo  
nº 1.096.244/SC. 4. Ação rescisória procedente. (STJ; AR 4.306;  
Proc.  2009/0150269-0;  SP;  Terceira  Seção;  Relª  Minª  Maria  
Thereza de Assis Moura; Julg. 26/10/2011; DJE 10/11/2011). 

Desembargador José Ricardo Porto
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Solidificando a nova corrente jurisprudencial, seguiram-se outros  
julgamentos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO 
TRABALHO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  REVISÃO  DO  BENEFÍCIO.  
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50% 
APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 9.032/95. INADMISSIBILIDADE.  
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI VIGENTE NA  
ÉPOCA DO INFORTÚNIO QUE PREVIA O PERCENTUAL DE 
30%. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.  
RE 613.033/SP  DE REPERCUSSÃO  GERAL.  PRECEDENTES 
DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.  1.  Consoante  entendimento  do  Superior  
Tribunal de Justiça relativamente ao aumento do percentual  
do  auxílio-acidente,  estabelecido  pela  Lei  nº  9.032/95,  Lei  
nova mais benéfica que alterou o § 1º do art.  86 da Lei nº  
8.213/91,  em  sintonia  com  a  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE n. 613.033/SP,  
de relatoria do Ministro Dias Toffoli, de repercussão geral da  
questão  constitucional  nele  suscitada,  não  é  possível  a  
aplicação  retroativa  da  majoração  prevista  na  Lei  n.  
9.032/1995  aos  benefícios  de  auxílio-acidente  concedidos 
anteriormente à vigência do referido diploma legal. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-Ag 1.346.415;  
Proc.  2010/0160478-2;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro 
Campbell Marques; Julg. 02/08/2012; DJE 09/08/2012).

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO ANTERIOR À LEI Nº 9.032/95.  
PEDIDO DE REVISÃO COM BASE NA LEI NOVA. PRETENSÃO  
IMPROCEDENTE.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 613.033/SP. ART.  
543-B, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. O Supremo 
Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  n.  613.033/SP,  de  
relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/6/2011, reconheceu a  
repercussão geral da questão constitucional nele suscitada,  
consolidando-se,  pois,  o  entendimento  no  sentido  da  
impossibilidade de aplicação retroativa da majoração prevista  
na  Lei  n.  9.032/1995  aos  benefícios  de  auxílio-acidente  
concedidos  anteriormente  à  vigência  do  referido  diploma 
legal. II.  Desde então,  as Turmas que compõem a Terceira  
Seção desta Corte  de Justiça sucumbiram à orientação da 
Suprema Corte, e passaram a adotar a incidência, à espécie,  
do  princípio  tempus  regit  actum,  assim  como  já  havia  
assentado  no  que  diz  respeito  ao  reajuste  da  pensão  por  
morte (RE 415.454-SC e RE 416.827-SC, cuja interpretação foi  
reafirmada, com o regime de repercussão geral, no acórdão 
na Questão de Ordem no RE 597.389-SP). III. Agravo regimental  
desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  40.583;  Proc.  2011/0109796-6;  
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SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Gilson  Langaro  Dipp;  Julg.  
19/04/2012; DJE 24/04/2012).

Quanto ao Tribunal  de Justiça da Paraíba,  a sua mais recente  
jurisprudência  já  vem  adotando  o  raciocínio  em  exposição.  
Vejamos:

AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PREJUDICIAL  DE 
MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO 
ANTES DA LEI N. 9.528/97. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI  
N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE 
DA  APLICAÇÃO  RETRO-  ATIVA.  AUSÊNCIA  DE  FONTE  DE  
CUSTEIO.  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  TEMPUS  REGIT 
ACTUM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.  APELO DESPROVIDO.  
Segundo  o  princípio  tempus  regit  actum,  o  benefício  
previdenciário  é  regido  pela  Lei  vigente  ao  tempo  do 
infortúnio. Assim sendo, o percentual de 50% (cinqüenta por  
cento) estabelecido pela Lei nº 9.032/95, que alterou o art. 86,  
§  1º,  da  Lei  nº  8.213/91,  não  se  aplica  aos  benefícios 
concedidos anteriormente à sua vigência, tendo o Supremo 
Tribunal Federal, recentemente, firmado entendimento que tal  
procedimento ofenderia os arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, ambos 
da  Constituição  Federal,  que  tratam,  respectivamente,  do 
princípio  da  segurança  jurídica  e  da  necessidade  de  
preexistência  de  custeio  quanto  aos  benefícios  
previdenciários.  APELO  DESPROVIDO.  (TJPB;  AC 
001.2009.016602-4/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 29/11/2012;  
Pág. 12).

AÇÃO  RESCISÓRIA.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. Nova orientação dada 
pelo  Supremo Tribunal  Federal.  Benefício  anterior  à  Lei  n.  
9.032/95.  Cálculo  de  acordo  com  a  legislação  acidentária  
vigente  à  época  do  infortúnio.  Tempus  regit  actum.  
Entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal  Federal.  
Ausência  de  violação  à  literal  disposição  de  Lei.  
Improcedência.  Conforme  orientação  pacífica  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  o  benefício  previdenciário  deve  ser  
calculado  com  base  na  legislação  vigente  por  ocasião  do  
preenchimento  dos  requisitos  necessários  para  a  sua 
concessão. Não há violação à literal disposição de Lei quando a  
decisão rescindenda acolhe interpretação adotada pelo Supremo  
Tribunal Federal,  órgão de cúpula do poder judiciário brasileiro.  
(TJPB;  AR  200.2005.033999-9/002;  João  Pessoa;  Relª  Desª  
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti;  DJPB 15/12/2010;  
Pág. 3).
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Dessa forma, a pretensão autoral não pode ser deferida, uma vez 
que  esbarra  em  posição  consolidada  tanto  por  Tribunais  
Superiores, como por este Areópago.  

Feitas estas considerações, conheço da Remessa, porém nego-
lhe seguimento.
 
Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva  
Civil,  com base nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e  
deste  Egrégio  Tribunal,  para  negar  seguimento  a  ambos  os 
recursos.” (fls.164/167-verso).

A insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses, 

ou a rediscussão da causa, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.  

     

Portanto,  ainda  que  os  aclaratórios  tenham  o  intuito  de  prequestionar  a 

questão, devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 535, da Lei Adjetiva Civil,  

quais sejam: a omissão, a obscuridade ou a contradição. Todavia, no caso dos autos, só 

nos resta concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte insurgente, por 

não haver qualquer defeito a ser corrigido.

Sobre o tema, vejamos os posicionamentos abaixo:

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 (grifei)

PREVIDENCIÁRIO.  RURÍCOLA.  COMPROVAÇÃO  DO  LABOR 
RURAL. REEXAME DE  MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.  
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  INEXISTENTES.  MERA 
IRRESIGNAÇÃO.  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.  1.  Não há falar  em omissão  ou  
contradição,  porquanto  foram  analisadas  por  esta  Corte,  
fundamentadamente, todas as questões dos autos. 2. A simples  

1  - TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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insatisfação com julgamento contrário aos seus interesses, ou a 
rediscussão  da  causa,  não  encontra  amparo  na  via  dos  
aclaratórios.  3.  "A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no 
sentido  de  que  os  embargos  de  declaração,  ainda  que  
opostos  com  o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à 
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem  ser 
acolhidos  quando  inexistentes  omissão,  contradição  ou 
obscuridade na decisão recorrida" (EDCL no MS 11.484/DF,  
Rel. Min. Paulo Gallotti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006). 4.  
Embargos de declaração rejeitados.2  (grifei)

Do mesmo modo, não se afigura necessário o prequestionamento explícito 

para fins de interposição de futuras irresignações no âmbito do STJ e/ou STF, segundo 

entendimento jurisprudencial 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: 

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.3

2 - STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 22.202; Proc. 2011/0119487-9; GO; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; 
Julg. 05/06/2012; DJE 18/06/2012.
3 - STJ -  AgRg no  Ag 1266387/PE,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010,  DJe 
10/05/2010.
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Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.”  (RJTJSP 115/207,  in Theotonio Negrão,  CPC anotado, 
nota n. 17a ao art. 535).

Diante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.   Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Drª. Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                             J/06
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