
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2005419-85.2014.815.0000
Origem : Comarca de Alagoa Nova
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Embargante : CAPEMISA – Seguradora de vida e Previdência S/A
Advogado : Carlos Antônio Harten FIlho
Embargadas : Teresinha Pereira da Silva e Luciana Barbosa de Sales Monteiro
Advogado : José Gláucio Souza da Costa

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
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pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
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 da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
526/533, opostos pela CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A,  contra os
termos  do  acórdão  de  fls.  516/521,  o  qual  negou  provimento  ao  Agravo  de
Instrumento por ela interposto em face de  Teresinha Pereira da Silva e  Luciana
Barbosa de Sales Monteiro.

Em suas razões,  a recorrente alega a ocorrência de
omissão,  sustentando que a negativa do pleito concernente a realização de prova
pericial  ocorreu  sem  qualquer  justificativa.  Assegura,  para  tanto,  que  “havendo
discussão acerca do valor alcançado mediante a utilização de perícia atuarial, não se
afigura razoável dispensar a produção de prova à esse jaez, mormente sem que seja
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altercada  a  razão  pela  qual  a  prova  se  revela  dispensável/inútil”,  fl.  528  Requer,
ainda, a manifestação expressa no que tange ao art. 420 do Código de Processo Civil.
Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  declaratórios  para  fins  de
prequestionamento.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
551.

É o RELATÓRIO.

VOTO
 

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

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  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão dos declaratórios de maneira infundada, sob a alcunha de omissão, tão somente
para  fins  de  prequestionamento  da  matéria  discutida,  no  que  se  refere  ao
pronunciamento acerca do art. 420 do Código de Processo Civil.

Todavia, na espécie, não há que se falar em omissão,
posto ter o acórdão recorrido, abordado a matéria versada nas razões do agravo de
instrumento,  relatando  de  forma clara  e  objetiva o  motivo  da desnecessidade da
realização da perícia, conforme se infere dos excertos abaixo transcritos, fls. 519/521:
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Desta feita, a prova destina-se ao juiz presidente do
processo,  detendo  ele  poder  discricionário,  sendo
recebedor,  mediador  e  condutor  dos  elementos
indispensáveis  ao  deslinde  do  feito,  somente  lhe
competindo verificar a sua necessidade. 
Assim,  entendendo  o  Magistrado  na  decisão
combatida, fl.  24, que o laudo contábil  “constitui o
conjunto  de  procedimentos  técnicos  e  científicos
destinado  a  levar  ao  juiz  elementos  de  prova
necessários  a  subsidiar  à  justa  solução  do  litígio,
mediante  laudo  pericial  contábil,  e  ou  parecer
pericial  contábil,  em conformidade com as  normas
jurídicas e profissionais, e a legislação específica no
que  for  pertinente”,  fl.  24,  entendo  não  merecer
guarida o inconformismo recursal. 
A propósito, calha transcrever, ainda, as informações
prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 502:
(…)  a  perícia  realizada  foi  feita  por  profissional
capacitado e autorizado, inclusive para fazer perícia
na  área  atuarial,  conforme  já  ficou  esclarecido  em
agravo anterior. A Capemisa contestou o perito e este
foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a
empresa acompanhou todos os passos do processo,
porém  inconformada  com  o  resultado  que  ficou
apurado  resto  a  pagar,  pela  agravante  autora,  na
presente consignação e por se recursar em depositar
o valor apurado pelo perito, continua procrastinando
o presente feito e usando de todos os meios cabíveis
em matéria de recurso, com um único objetivo – não
pagar  o  que  realmente  deve,  motivo  pelo  qual,
mantenho  a  decisão  agravada,  em  todos  os  seus
termos, pelos seus próprios fundamentos.
Por outro quadrante, impende destacar, ainda, que a
produção  probatória,  conquanto  seja  uma  garantia
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do  princípio  constitucional  do  contraditório  e  da
ampla  defesa,  não  elide  o  poder-dever  inerente  ao
julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme
o  processo  em  infindáveis  diligências  inúteis.   A
propósito,  estabelece  o  art.  125,  do  Código  de
Processo Civil:
Art.  125  -  O  juiz  dirigirá  o  processo  conforme  as
disposições  deste  Código,  competindo-lhe:  
(...)  
II  -  velar  pela  rápida  solução  do  litígio.  
Destarte,  em que pese a argumentação trazida pelo
recorrente,  não  vejo  como  modificar  o  decisum
objurgado, uma vez que, segundo o Julgador, o laudo
pericial contábil  constante nos autos é suficiente ao
deslinde  da  controvérsia,  sendo,  portanto,
desnecessária  a  realização  da  perícia  atuarial
perseguida pela agravante.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgados desta Corte de Justiça:

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 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
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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
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  da  inconformada,  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
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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,
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:
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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 pela insurgente, tendo referido decisum apenas
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.
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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.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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