
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0127239-87.2012.815.2001
Origem : 7ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargantes: Maria Eduarda Figueiredo Abrantes e Ana Júlia Figueiredo Abrantes, 

    representadas por sua genitora
Advogada : Maria Angélica Figueiredo Camargo – OAB/PB nº 15.516
Embargado : Fábio Abrantes Rodrigues
Advogado : Martinho Cunha Melo Filho – OAB/PB nº 11.086

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
REVISÃO  DE  ALIMENTOS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  DECISÃO
MANTIDA  NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.
INSURREIÇÃO.  REEXAME  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE  PELO  MEIO
ESCOLHIDO.  EIVAS  PREVISTAS  NO  ART.  1.022,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de  obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  Os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa
obrigada,  nos moldes do art.  1.694, §1º,  do Código
Civil.

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.
347/352 opostos por  Maria Eduarda Figueiredo Abrantes  e  Ana Júlia Figueiredo
Abrantes,  representadas  por  sua  genitora,  Maria  Angélica  Figueiredo  Camargo,
contra os termos do acórdão,  fls.  337/345,  que negou provimento a apelação,  nos
autos da Ação Revisional de Alimentos proposta por Fábio Abrantes Rodrigues.

Em suas  razões,  as  recorrentes,  sob  a  alegação  de
omissão, remora os termos do apelatório, aduzindo, em suma, que o pronunciamento
judicial não atentou para as necessidades básicas das menores concernentes à saúde e
à  educação,  sem  que  houvesse  justificativa  plausível  para  redução  da  pensão
alimentícia  perseguida pelo  embargado,  máxime por este  se encontrar  realizando
negociações no empreendimento comercial da família, Abrantes Veículos. Pugnam,
então,  pelo acolhimento dos aclaratórios,  com reforma da decisão que minorou a
verba  alimentícia,  determinando  o  pagamento  da  obrigação  no  montante  de  um
salário mínimo e meio. 

Contrarrazões desnecessárias, haja vista o intuito de
rediscutir a matéria.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Os  embargos  de  declaração  só se  justificam  nos
motivos previstos nos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de
ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  devia  se
pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado.

Por ocasião do julgamento combatido, esta relatoria
entendeu por manter a redução da prestação alimentícia devida pelo embargado, e,
ao se atentar para o binômio necessidade-possibilidade, considerou as circunstâncias
fáticas alusivas à espécie, senão vejamos fls. 342/343:

Logo,  somente será possível  a redução, exoneração
ou  majoração  do  citado  encargo  se  efetivamente
demonstrada  a  alteração  do  binômio  alimentar
necessidade/possibilidade,  cabendo  ao  interessado
comprovar as suas alegações, nos moldes do art. 373,
I, do Código de Processo Civil. 
Assim, debruçando-se sobre o processo, vislumbra-
se que o autor/apelado, atendendo o disposto no art.
373,  I,  do  Código de Processo  Civil1,  juntou prova
satisfatória  do  acréscimo  de  despesas,  após  a
realização do acordo homologado em 20 setembro de
2005, fl. 20, com modificação da situação econômica-
financeira, situação imprescindível à modificação dos
alimentos. E isso restou bem ratificada nos autos.

1  Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
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Inicio por observar a rescisão contratual realizada em
30 de novembro de 2011, fls. 34/38; a constituição de
nova família com Maria Aparecida Borja dos Santos,
com o nascimento de Maria Mayara Borja Abrantes
Rodrigues  dos  Santos, em 13  de  junho  de  2008  e
Fábio Abrantes Rodrigues Júnior, em 06 de abril de
2012, fls. 41/42. Outrossim, nas diligências ordenadas
pelo Juízo, não foram encontradas evidências de ser
o demandante proprietário ou sócio de Empresa F.A
Abrantes  Veículos.  Tendo,  ao  contrário,  se
confirmado  a  inserção  no  banco  restritivo  de
créditos,  consoante  depoimentos  colhidos  às  fls.
182/188. 

Data venia, não existe qualquer omissão que deva ser
suprida,  obscuridade  ou  contradição  que  deva  ser  dirimida,  sendo  certo  que,  a
decisão vergastada tratou de toda a matéria, afirmando, de forma clara, os motivos
pelos quais proferiu sua decisão. 

Portanto,  é  de  se  refutar  a  pretensão  da  parte
embargante, no sentido de rediscutir matéria já definitivamente apreciada em grau
recursal, eis que Embargos Declaratórios não consubstanciam sede própria para se
obter a reforma da decisão colegiada, por não possuírem, salvo raríssimas exceções,
os efeitos próprios da infringência. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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