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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  RENDIMENTOS  DA 
IMPUGNADA. SIMPLES  AFIRMAÇÃO  DA 
CONDIÇÃO  FINANCEIRA.  REFORMA. 
ALEGAÇÃO  DE  OBSCURIDADE  E  OMISSÃO. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO 
DOS ACLARATÓRIOS.

- Não  ocorrendo  qualquer  das  hipóteses 
previstas no art.  535 do CPC, impõe-se a rejeição 
dos  Embargos,  eis  que  não  se  prestam  para 
rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão.

- Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento, 
devem  estar  presentes  um  dos  três  requisitos 
ensejadores dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 
de fl. 91.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios, fls. 84/86, interpostos por 

ROSA BANDEIRA VELOSO DE AZEVEDO, alegando a existência de omissão 

e  obscuridade  no  Acórdão  de  fls.  79/81v.  Prequestiona  a  matéria  com  os 
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seguintes dispositivos: art. 212, CC; art. 333, I, CPC e arts. 4º, §1º e 7º da Lei  

nº 1.060/50, para fins de Recurso Especial.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 

535 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis 

quando houver na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão, 

entretanto não há qualquer alegação nesse sentido.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 

alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é 

medida que se impõe, mesmo que para fins apenas de prequestionamento.

Se a  Recorrente está levantando sua contrariedade à 

interpretação dada por esta Câmara às questões decididas no feito em tela, 

está, de fato, pretendendo modificar os próprios fundamentos da decisão, e a 

isso não se prestam os Aclaratórios.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que  se  adeque  a  decisão  ao  entendimento  do 
embargante”. (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067)

In  casu,  o  v.  Acórdão  encontra-se  suficientemente 

fundamentado,  prevalecendo  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado, 

segundo o qual o magistrado forma e firma sua convicção a partir das provas,  

da legislação pertinente, da jurisprudência, enfim, sem estar, necessariamente, 

vinculado às alegações das partes.

Para efeito da concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, postulado pela Embargante, exige a Constituição Federal prova efetiva 

da situação afirmada, consoante se infere pelos termos do seu art. 5º, LXXIV: 
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“o  Estado  prestará  assistência  jurídica,  integral  e  gratuita  aos  que  

comprovarem insuficiência de recursos”. 

A Lei nº 1.060/50 preceitua, em seu art. 4º, que “a parte gozará  

dos  benefícios  da  assistência  judiciária,  mediante  simples  afirmação,  na  

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do  

processo  e  os  honorários  de  advogado,  sem  prejuízo  próprio  ou  de  sua  

família”. E continua, no § 1º, afirmando que “presume-se pobre, até prova em 

contrário,  quem afirmar  essa  condição  nos  termos  desta  lei,  sob  pena  de  

pagamento até o décuplo das custas judiciais”. 

Assim,  comprovado  que  a  Embargante é  Tabeliã  Titular  de 

Cartório de Serviço Notarial e Registral de Santa Rita, não resta outro caminho 

senão reformar a sentença monocrática, em razão de não ter juntado um único 

comprovante de rendimentos, como forma de reafirmar as alegações feitas na 

ação principal.

Portanto, não se pode voltar, repita-se, em sede de Embargos 

de Declaração,  a  questões já  julgadas e óbices já  superados,  exceto,  para 

sanar  omissão,  contradição ou dúvida no julgado, o que não é o caso dos 

autos.

Frise-se  que  para  o  prequestionamento  é  necessário  que  o 

julgado padeça de um dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo 

Civil.

Nesse sentido, decisão do STJ:

"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  pretoriano 
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não 
é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11 465-0-SP, 
Rel.  Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, op. 
cit. nota ao art. 535)

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
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É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora  Dra.  Vanda Elizabeth   Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque),  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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