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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.   DECISÃO  COLEGIADA.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO 
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE 
PREQUESTIONAMENTO  JÁ  APRECIADO. 
RECURSO  MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO. 
REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS,  COM 
APLICAÇÃO DE MULTA.   

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir  a  matéria  julgada,  ou  quando  inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição.
                            
-  Não  afigura-se  necessário  o  prequestionamento 
explícito  para  fins  de  interposição  de  futuras 
irresignações  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  e/ou  Supremo  Tribunal  Federal,  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.

- A questão perseguida no presente Embargo, atinente 
a  prequestionamento  de  matérias,  fora  objeto  do 
agravo  interno,  já  havendo  a  devida  manifestação. 
Assim, a repetição do mesmo ponto, por ocasião desta 
súplica, demonstra, claramente, a intenção de protelar 
o feito, merecendo, portanto, sanção.    
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- “Quando manifestamente protelatórios os embargos,  
o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o  
embargante  a  pagar  ao  embargado  multa  não  
excedente de um por cento sobre o valor da causa.” 
(Artigo 538, Parágrafo único, do Código de Processo Civil).

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, com aplicação de multa. 

RELATÓRIO 

Inconformada com o Acórdão  de  fls.144/152,  que  desproveu  a  sua 

súplica regimental, a PBPREV apresentou os presentes Embargos de Declaração 

(fls. 154/155). 

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

ventilada  por  ocasião  do  seu  agravo  interno,  atinente  à  necessidade  de 

prequestionamento, assim verberando: “(3) requer a manifestação deste E. Tribunal  

acerca da interpretação e aplicação ao presente caso, da regra disposta no § 11, do  

art.201, da CF/88 e o §2º, do art. 1º e o §1º, primeira parte, do art.4º, ambos, da Lei  

nº  10.887/04,  em consonância  com a  decisão  do  STJ  lançada  no  Recurso  em  

Mandado de Segurança nº 13.224/PB, no art. 1º-F, da Lei nº.9.494/97 e no verbete  

de súmula nº188, do STJ, para fins de prequestionamento da matéria” - fls.155. 

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para prequestionar os 

dispositivos acima mencionados.

 

É o relatório.
VOTO

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

prequestionar  matérias,  sem  apontar  qualquer  defeito  plausível  no  julgado 

combatido.
Desembargador José Ricardo Porto
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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:

“Quanto  à  necessidade  de  prequestionamento de  dispositivos 
constitucionais e infraconstitucionais,  arguida pela recorrente, importa 
ressaltar  que  a  decisão  vergastada  encontra-se  bastante  
fundamentada,  sendo  desnecessária  a  manifestação  expressa sobre 
todos os artigos questionados. 

Em  outras  palavras,  tem-se  que  não  se  faz  necessário  mencionar,  
expressamente, as normas legais supostamente violadas. Basta que a 
matéria controvertida seja efetivamente apreciada,  como na hipótese 
vertente.  É  nessa  direção  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça: 

Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão no  
acórdão.  Prequestionamento.  Registro  expresso  de  dispositivo.  
Desnecessidade.  1.  Não  há  que  se  falar  em  omissão  no  acórdão  
embargado,  porquanto,  com fundamentos  claros  e  nítidos,  enfrentou 
todas as questões suscitadas na peça recursal. 2. O magistrado não 
está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o  
pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art.  
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos  
pertinentes  ao tema e da legislação que entender  aplicável  ao caso 
concreto.  3.  Para  se  ter  como  caracterizado  o  requisito  do  
prequestionamento, é imprescindível que a matéria controvertida tenha  
merecido, efetivamente, enfrentamento pelo acórdão embargado, não 
sendo  necessário,  todavia,  que  o  dispositivo  que  a  contém  seja 
expressamente registrado. 4. Não merecem acolhida os declaratórios 
quando a pretensão neles veiculada pretende o mero rejulgamento da 
lide e a menção expressa de dispositivos constitucionais.5. Embargos  
rejeitados.1(grifo nosso)

Seguindo o mesmo entendimento:

Processual  civil.  Embargos  de  declaração.  Prequestionamento  de  
matéria  constitucional  para  interposição  de  recurso  extraordinário.  
Menção  expressa  a  dispositivos.  Desnecessidade.  - O  requisito  do 
prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias  
requer a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos  
tidos por violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. - Não 
há que se falar em omissão quando o aresto pronunciou-se acerca de  
todas as questões que lhe são submetidas à apreciação pelas partes,  

1 EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
Desembargador José Ricardo Porto
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hipótese  em  que  os  embargos  revestem-se  de  caráter  meramente  
protelatórios,  com  vistas  a  provocar  novo  exame  da  matéria.  -  
Embargos rejeitados.2 (grifo nosso).

Assim, constata-se que restou traçado um raciocínio concatenado com 
as normas legais importantes ao deslinde da querela, sendo, portanto,  
desnecessário  rebater  todos  os  artigos  suscitados  pela  suplicante.” 
(fls.151/151-verso)

A  insatisfação  da  recorrente  com  o  julgamento  contrário  aos  seus 

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

declaratórios.  

     

Dito isto, 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.3 (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.  

2 EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.

3  - TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL 
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.

Desembargador José Ricardo Porto
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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  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.4  (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  

4 - 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.

Desembargador José Ricardo Porto
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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.5

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).

Desse modo, verifico que questão perseguida no presente Embargo, 

atinente a prequestionamento de matérias, fora objeto do agravo interno, já havendo 

a devida manifestação. Assim, a repetição do mesmo assunto, por ocasião desta 

súplica, demonstra, claramente, a intenção de protelar o feito, merecendo, portanto, 

sanção.

Sendo os embargos meramente procrastinatórios, aplica-se a multa de 

1% (um por cento)  sobre o valor da causa, que deve ser revertida em favor  do 

embargado, nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC.

Nesse caso, não se emprega a Súmula nº 98 do STJ, in verbis: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  MANIFESTADOS  COM 
NOTORIO PROPOSITO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO 
TEM  CARATER  PROTELATORIO.”(Súmula  98,  CORTE 
ESPECIAL,  julgado  em  14/04/1994,  DJ  25/04/1994  p. 
9284)

Posto isso, REJEITO os embargos, com aplicação de multa de 1% (um 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil6.

5 - STJ - AgRg no Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 
10/05/2010.
6  - Art. 538. Omissis. Parágrafo único.  Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por 
cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por  
cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Desembargador José Ricardo Porto
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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 o Procurador de Justiça, Amadeus Lopes Ferreira.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 12 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 16 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J / 0 5
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