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ACÓRDÃO
PROCESSUAL  CIVIL –  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO  –  MERO  INCONFORMISMO  – 
REJEIÇÃO.  

-  Impõe-se  a rejeição dos embargos declaratórios 
quando inexistir a omissão e a contradição alegada 
pela parte recorrente.

-  “Os  embargos  de  declaração  não  servem  para 
sanar  o  inconformismo  da  parte  com o  resultado 
desfavorável  no  julgamento  ou  para  rediscutir 
matéria já decidida.”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 130. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Kamila 
Rocha  de  Oliveira  Valadares,  representada  por  sua  genitora, contra  o 
acórdão de fls. 106/108, que negou provimento ao apelo por ela manejado.

Alega  a  embargante  que  a  decisão  é  contraditória,  pois, 
embora reconheça as suas  necessidades,  não considera os documentos 
comprobatórios das despesas mensais, que são suficientes para majorar os 
alimentos outrora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Assevera  que  o  acórdão  também foi  omisso,  vez  que  não 
enfrentou a questão da conversão do valor nominal da pensão alimentícia 
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para um percentual sobre a remuneração do embargado ou sua fixação em 
salários mínimos.

Por fim, fala sobre a atualização dos alimentos prevista no art. 
1.710, do Código Civil, e pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Intimado,  o  embargado  apresentou  contrarrazões  aos 
embargos, requerendo a manutenção do acórdão.

O  Parquet  Estadual  opinou  pelo  não  acolhimento  dos 
aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A meu  ver,  os  embargos  não  devem  prosperar,  eis  que 
inexistem os vícios neles apontados.

De início, no que se refere à contradição apontada, verifica-se 
que a  decisão embargada  destacou  claramente  que,  no  caso,  não  ficou 
comprovada a modificação das condições financeiras das partes capaz de 
ensejar  a  majoração  do  valor  da  pensão  reclamada,  razão  pela  qual 
firmou-se o entendimento de que a verba fixada em momento anterior (R$ 
1.000,00) continua razoável e proporcional.

Observa-se que esse fundamento também faz cair por terra a 
alegação  de  que  o  decisum  foi  omisso,  haja  vista  ser  totalmente 
desnecessária a análise da conversão dos alimentos para um percentual 
sobre  a  remuneração  do  recorrido  ou  sobre  o  salário  mínimo  quando  o 
próprio comando judicial  entende por manter  o  quantum  nominal  já pago 
pelo alimentante.

Aliás,  como  bem  destaca  o  STJ,  “se  os  fundamentos 
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não 
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.” 
(STJ - AgRg no AREsp 265692/RS – Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI - 
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 26/11/2013 - 
Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013)

Em verdade,  o  verdadeiro  intento  destes  aclaratórios  é  de 
expor mero inconformismo com a tese desfavorável lançada no decisum, o 
que não pode ser efetivado por esta via estrita. 

Sobre o tema, a jurisprudência ressalta que  “Os embargos 
de declaração não servem para sanar o inconformismo da parte com o 
resultado  desfavorável  no  julgamento  ou  para  rediscutir  matéria  já 
decidida.”  (STJ -  AgRg no HC 274954/SC – Relator(a) Ministro MOURA 
RIBEIRO -  Órgão  Julgador  T5  -  QUINTA TURMA -  Data  do  Julgamento 
05/11/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 13/11/2013)
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Por  fim,  no  que diz  respeito à  aplicação do  art.  1.710,  do 
Código Civil1, penso que não é cabível reclamar sua omissão em demanda 
revisional lastreada no art. 1.699, do mesmo Diploma Normativo2, já que não 
trata  de  alteração  do  poder  aquisitivo  das  partes,  mas  unicamente  da 
atualização monetária da pensão, devendo esta ser requerida nos próprios 
autos da ação de alimentos, até porque, como se sabe, a correção deveria 
ser automática. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE 
ALIMENTOS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DO  DÉBITO 
ALIMENTAR.  Ainda  que  o  título  judicial  não  tenha 
expressamente  referido  a  incidência  de  correção 
monetária  sobre  o  valor  da  obrigação  alimentar,  a 
incidência  de  correção  ocorre  de  forma  automática, 
segundo  os  índices  usualmente  utilizados  para  os 
cálculos judiciais, concedendo, desse modo, vigência ao 
artigo 1.710 do Código Civil. Precedentes doutrinários e 
jurisprudenciais. Modificação da sentença, apenas para 
determinar  a  correção  pelo  IGP-M  DERAM  PARCIAL 
PROVIMENTO,  POR  MAIORIA. (TJ-RS,  Relator:  Rui 
Portanova, Data de Julgamento: 15/08/2013, Oitava Câmara 
Cível) 

Assim, não havendo na hipótese qualquer vício a ser sanado, 
é de se rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.
Presidiu a Sessão o  Exma. Sra.  Desa. Maria das Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

1 Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice 
oficial regularmente estabelecido.

2 Art.  1.699. Se, fixados os alimentos,  sobrevier  mudança na situação financeira  de quem os 
supre,  ou  na  de  quem  os  recebe,  poderá  o  interessado  reclamar  ao  juiz,  conforme  as 
circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
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