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PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração.  Fins  de
prequestionamento.  Vício  não  apontado.  Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.

-O  recurso  integrativo  não  é  vocacionado  para  revisitar  a
questão já exaurida pelo julgamento do recurso apelatório;

- Uma vez verificado que a embargante se resume apenas a
demonstrar inconformismo com o acórdão impugnado, revela-
se inadmissível, na via do recurso de integração, a modificação
do  decisum,  quando  inexistente  omissão,  contradição  e
obscuridade, ainda que com a finalidade prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados. 

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de embargos de declaração interpostos  pela  PBPREV –
PARAÍBA PREVIDÊNCIA em face do acórdão de fs.120/126, que deu provimento parcial à
apelação da PBPREV, “para que sejam aplicados juros de mora, a partir do trânsito em
julgado  e  dou  provimento  ao  recurso  de  Ivani  Pessoa  de  Oliveira,  para  reformar  a
sentença no capítulo em que fixou os consectários legais, a fim de que sejam aplicados
juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção monetária, a
partir de cada pagamento indevido, aplicando-se o INPC”.
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O  embargante  buscando  prequestionar  a  matéria,  alegou  que  o
acórdão embargado não deu interpretação e aplicação, adequada, ao caso, das regras
contidas na Lei 8.923/06.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se rejeitar os embargos de declaração.

I – MÉRITO

Cabem embargos declaratórios para sanar omissão, obscuridade e
contradição, nos termos do art. 1.0221 do CPC. 

No caso em apreço, o embargante não aponta qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no julgamento, apenas apresenta inconformismo quanto ao
teor do julgado colegiado proferido por esta Segunda Câmara Cível.

Em verdade, o embargante se limita a requerer o prequestionamento
da matéria, com o objetivo de alçar a discussão aos Tribunais Superiores, sem, frise-se,
apontar de forma efetiva qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que aponta erro
referente à interpretação e aplicação, ao caso, das regras contidas na Lei 8.923/2009.

Como  é  sabido,  a  apreciação  do  pedido  de  prequestionamento
vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos dos aclaratórios, quais
sejam, a existência de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verificou no
caso em comento

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa recair
em matéria  constitucional,  o  Superior  Tribunal  de Justiça já  pontificou ser  incabível  o
aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi resolvida de forma clara, expressa e
em acórdão devidamente fundamentado, como é o caso dos autos. 

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.  1.  Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis
somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no
julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses,

1Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I  -  deixe de se manifestar  sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos  ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
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devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já
decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários –
foi  dirimida  de forma clara,  expressa  e  em acórdão devidamente
fundamentado.  3.  São  impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por
objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de
prequestionamento,  para  interposição  futura  de  recurso
extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ  -
EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS  2012/0255532-9,  Relator:
Ministro  CASTRO MEIRA,  Data  de Julgamento:  02/04/2013,  T2  -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013). 

Observa-se,  assim,  que  a  embargante  apenas  revela  seu
inconformismo com o resultado  da  decisão  que não  lhe  fora  favorável,  com vistas  à
obtenção  da  modificação  do  decisum,  o  que  é  inadmissível  na  via  do  recurso  de
integração. 

Na hipótese em tela, vê-se claramente que o acórdão embargado
solucionou  a  lide  de  forma devidamente  fundamentada,  com a  análise  das  questões
postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes nos autos e a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser sanada
por meio de embargos de declaração. 

Assim,  as  próprias  razões  expostas  pelo  embargante  –  não
apontando concretamente qualquer omissão, obscuridade ou contradição – revelam que o
acórdão se mostrou, em verdade, apenas contrário às suas argumentações recursais. 

II – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto.

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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