
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001167-87.2010.815.0461
Origem : Comarca de Solânea
Relator :  Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Guilherme de Assis Santiago Torres
Advogados : Fábio Abrantes de Oliveira e Davidson Lopes Sousa de Brito
Embargado :  Caique da Silva Soares  Torres,  representado por sua genitora  Max  

   Amara da Silva Torres
Advogado : Petronilo Viana de Melo Júnior

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO
ALEGADO.  OMISSÃO.  INEXISTENTE.
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  PELO
RECORRENTE.  REEXAME  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE  POR  MEIO  DE
EMBARGOS.  EXISTÊNCIA  DE  RECURSO
PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado.

- Limitando-se o recorrente a repetir os fundamentos
deduzidos em sua contestação, formulando as suas
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alegações recursais de maneira genérica e superficial,
sem  enfrentar  as  razões  de  decidir  postas  na
sentença,  padece o recurso de regularidade formal,
por inobservância ao princípio da dialeticidade.

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

- Os Embargos de  Declaração não configuram via
idônea para a obtenção do reexame das questões já
analisadas  nos  autos,  ainda  com  o  fim  de
prequestionamento como pressuposto para interpor
Recurso Especial ou extraordinário.

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.,
opostos por Guilherme de Assis Santiago Torres, contra julgamento colegiado, fls.
191/199,  que  negou provimento  ao  Agravo Interno por  si  forcejado, no  vertente
Pedido de Complementação de Alimentos, com fixação de Provisórios ajuizado por
Caique da Silva Soares Torres, representado por sua genitora Max Amara da Silva
Soares.

Em suas razões, o autor busca a reforma da decisão,
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alegando a existência de omissão, ao tempo em que discorre sobre sua ilegitimidade
para compor o pólo passivo da lide, uma vez que a obrigação avoenga para adimplir
alimentos é subsidiária, e só é possível após chamamento do pai do menor, seu filho,
ao feito. Subsidiariamente, indicar os avós maternos na qualidade de litisconsorte
necessário.

É o RELATÓRIO.

VOTO

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).

Como se percebe, a presente insurgência recursal não
apresenta quaisquer omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, em verdade,
buscando apenas rediscutir a matéria já decidida.

Com  efeito,  se  o  embargante dissente  dos
fundamentos  do  acórdão  desfavorável  a  sua  tese,  deveria  valer-se  do  recurso
adequado para a impugnação, não sendo possível tal pretensão no meio específico
dos aclaratórios. 

Do exame dos autos comprovou-se que o insurgente,
ao manejar a apelação, limitou-se a repetir as alegações já deduzidas junto ao juízo
recorrido  na  sua  peça  contestatória.  Na  ocasião,  não  deu  cumprimento  ao
preceituado no art.  514,  II,  do  Código de Processo Civil,  ao deixar  de indicar  os
fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  o  levaram a  voltar-se  contra  a  respeitável
sentença atacada no tocante à matéria suscitada.
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Na  verdade,  o  recorrente  tão  somente  procurou
reiterar, com mínimas alterações, a fundamentação apresentada em sua contestação,
todavia sem demonstrar os motivos  que eventualmente autorizariam a reforma do
decisum vergastado. 

Para  não  remanescer  dúvida  acerca  do
posicionamento  adotado  pelos  pronunciamentos  judiciais,  da  lavra  do
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, exarados às fls. 163/169 e
191/199, respectivamente, basta folhear as páginas 21/25 e 126/140. 

Por  fim,  o  deferimento  ao  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão:

Mesmo  nos  embargos  de  declaração  com  fim  de
prequestionamento,  devem-se  observar  os  lindes
traçados no art.  535 do CPC (obscuridade,  dúvida,
contradição,  omissão  e,  por  construção  pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Este recurso
não é  meio  hábil  ao  reexame da  causa.  (STJ,  1ª  T.
Resp. 11.465-0/SP, rel.  Min. Demócrito Reinaldo, DJ
15.02.93, pág. 1665). 

Raciocínio esse mantido nas Cortes de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTUITO  DE
MODIFICAÇÃO  DO  JULGADO.  VIA

Embargos de Declaração nº 0001167-87.2010.815.0461                                                                                                                                                          4



INADEQUADA. OBJETO CENTRAL DO DITÍGIO
TRATADO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
INVIÁVEL  A  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.  EMBARGOS  REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A matéria já se encontra
prequestionada implicitamente pelo enfrentamento
das  questões  no  acórdão,  embora  sem  indicação
expressa  dos  dispositivos  de  Lei  que  o
fundamentaram.  Precedentes  do  STJ.  2.  A
embargante  tenta  em  sede  de  embargos  de
declaração  revisitar  o  julgado,  objetivando  sua
reforma e desvirtuando assim a natureza do recurso
do art. 535 do CPC. As questões relevantes do litígio
restaram abordadas na decisão não havendo omissão
no  julgado.  Inconformada  com  o  julgado  deve  a
embargante manejar o recurso de reforma cabível. 3.
Embargos de declaração a que se nega provimento.
(TJPE;  Rec.  0000976-08.2013.8.17.0000;  Terceira
Câmara) - negritei.

Ainda,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
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omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.   (TJMG;  EDcl
1.0702.12.059442-0/002;  Rel.  Des.  Darcio  Lopardi
Mendes;  Julg.  23/01/2014;  DJEMG  27/01/2014)  -
destaquei.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido foi nítido e objetivo, inexistindo qualquer irregularidade concernente ao
pleito  de  subsistir  os  vícios  declinados  no  referido  julgado,  tendo  este  apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

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 setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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