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A C Ó R D Ã O

Embargos de Declaração nº 0000876-50.2015.815.2001
Origem : 2ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante: Juliana  Torres  de  Sales  Rodrigues,  representada  por
Maria do Perpétuo Socorro Torres
Advogado : Homero da Silva Sátiro
Embargado : Aureliano Rodrigues dos Santos
Advogados : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva, Caroline S. Correia
de Medeiros 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGADA
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  JULGAMENTO  DENTRO  DOS
LIMITES  PROPOSTOS  NA  LIDE. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022  DO
CPC/2015.  PREQUESTIONAMENTO.  NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO.

-  Os embargos declaratórios têm a finalidade de
esclarecer pontos omissos, obscuros, contraditórios
ou erros materiais existentes na decisão.

- Estando o acórdão suficientemente fundamentado,
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prevalece  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.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por
Juliana Torres de Sales Rodrigues, representada por Maria do Perpétuo
Socorro Torres de Sales, contra acórdão que deu parcial provimento ao
apelo por ela interposto nos autos da Ação de Alimentos ajuizada em
desfavor de seu genitor, Aureliano Rodrigues dos Santos.

O juízo a quo, às fls. 190/195, acolheu parcialmente os
pleitos iniciais, para condenar o alimentante a pagar pensão alimentícia à
autora,  sua  filha  incapaz,  no  valor  correspondente  a  10%  de  seus
rendimentos,  excluídos  apenas  os  descontos  obrigatórios,  incidindo,
inclusive  sobre  o  13º  salário,  o  fazendo  nos  termos  do  art.  487,  I,  do
Código de Processo Civil.

Na  decisão  colegiada,  fls.  227/234,  à  unanimidade,
este órgão colegiado acresceu à condenação “o custeio de plano de saúde
à Juliana Torres de Sales Rodrigues, compatível com suas necessidades
especiais”, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, fls. 336/338, a embargante
sustenta  obscuridade  quanto  à  modalidade  de  cobertura  do  plano  de
saúde que deve ser contemplada.

Aduz ser necessário que “seja especificado o modelo
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de  cobertura  de  assistência  hospitalar  devida  pelo  genitor,  ora
Embargado, qual seja, cobertura de Plano Referência”.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  para  que
seja suprida a obscuridade apontada.

Contrarrazões, fls. 342/345.

Vieram-me conclusos.

É o que importa relatar.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Os  embargos  de  declaração  têm  seu  contorno
definido  no  art.  1.022  do  CPC/15  e  prestam-se,  tão  somente,  para
esclarecer  obscuridade,  eliminar contradição,  suprir  omissão e corrigir
erro material.

Pois bem.

Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção
Neves, em sua obra, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed.
Jus Podivm, 2016:

“A  obscuridade,  que  pode  ser  verificada  tanto  na
fundamentação  quanto  no  dispositivo,  decorre  da  falta  de
clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza
jurídica a respeito das questões resolvidas. O objetivo do órgão
jurisdicional  ao  prolatar  a  decisão  é  ser  entendido,  de
preferência por todos, inclusive as partes, ainda que tal missão
mostre-se  extremamente  inglória  diante  do  nível  cultural  de
nosso país. (...)”

Mediante  nova  leitura  da  decisão  em  debate,  não
verifico  vício  passível  de  ser  sanado  com os  presentes  embargos.  Em
realidade,  vislumbro que esta encontra-se devidamente fundamentada,
eis que delineados todos os motivos de fato e de direito que direcionaram
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o julgamento.

Pelo que se percebe, a embargante pretende que seja
especificado  o  plano  de  saúde  que  lhe  foi  contemplado,  no  entanto,
inexiste qualquer pedido nos autos neste sentido, seja nas razões do apelo
e  tampouco  na  exordial,  não  podendo  este  órgão  decidir  além,  nem
aquém do que foi pedido, mas nos limites propostos na lide.

Sendo assim, não há o que ser modificado na decisão
combatida, considerando que os embargos de declaração se prestam tão
somente  a  dirimir  obscuridade,  contradição  ou  omissão  existente  no
decisum proferido.

Nesse sentido:

EMENTA.  Embargos  de  declaração no agravo regimental  no
recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Omissão
no  acórdão.  Não  ocorrência.  Pretendido  rejulgamento  da
causa.  Impossibilidade  na  via  dos  embargos.  Precedentes.
Rejeição  dos  embargos.  1.  As  hipóteses  autorizadoras  do
manejo dos embargos não se fazem presentes no caso (RISTF,
art. 337). 2. Os declaratórios não se prestam para promover o
rejulgamento de causa decidida,  legitimamente,  nos termos
da  jurisprudência  da  Corte. 3.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (ARE  1010361  AgR-ED,  Relator(a):   Min.  DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-210  DIVULG  15-09-2017  PUBLIC  18-09-
2017) (grifei)

Sobre o tema,  já decidiu o STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1.  Não são cabíveis  os
embargos  de  declaração  cujo  objetivo  é  ver  reexaminada  a
controvérsia. 2. O embargante, inconformado, busca com a oposição
destes  embargos  declaratórios,  ver  reapreciada  e  decidida  a
controvérsia  de  acordo com sua  tese.  Todavia,  não é  possível  dar
efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual
vício  ou  teratologia.  3.  Não  prosperam  os  aclaratórios  quanto  ao
pretendido prequestionamento  de dispositivos constitucionais,  pois
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não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial, a
título  de  prequestionamento,  eventual  violação  de  dispositivo
constitucional, por ser de competência reservada pela Constituição da
República  ao  Supremo  Tribunal  Federal.  Embargos  de  declaração
rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 568.992; Proc. 2014/0212796-8; PE;
Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 19/02/2015) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.  PLEITO  PELA  ANÁLISE  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTES.  1.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter  infringente.  2.  Os
embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  manifestação  de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Consoante disposto
no  art.  105  da  Carta  Magna,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  é
competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo
constitucional,  nem  sequer  a  título  de  prequestionamento.  4.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp 576.046;
Proc.  2014/0199056-3;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Moura Ribeiro;
DJE 19/02/2015) 

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).

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem
estar presentes um dos requisitos ensejadores dos aclaratórios.

Por tais fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, mantendo irretocável o acórdão vergastado.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  no  dia  27  de

Embargos de Declaração nº 0000876-50.2015.815.2001     5



fevereiro  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,
conforme certidão de julgamento. Participaram do julgamento, a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora),  o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Presente à sessão, o Exmo. Rodrigo Marques da Nóbrega
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  

Embargos de Declaração nº 0000876-50.2015.815.2001     6


