
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001696-30.2012.815.0011
RELATOR : Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  para  

substituir o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : TNL PCS S/A
ADVOGADOS : Caio Cesar Vieira Rocha e Wilson Sales Belchior
EMBARGADO : Antônio Liberalino Sobrinho
ADVOGADO : Luis Eduardo de Lima Ramos

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração – Recurso  contra  acórdão em
apelação  cível –  Manutenção do  valor
indenizatório  de  dano  moral  –
Desprovimento –  Consectários  legais  –
Termo inicial dos juros de mora –  Alegada
omissão – Matéria não objeto das razões
do apelo – Preclusão – Rejeição.

- Verificada que a questão concernente ao
termo  inicial  de  incidência  dos  juros  de
mora  sobre  o  valor  condenatório  foi
definida  na  sentença,  sem  insurgência
específica da parte quanto ao termo, resta
caracterizada  a  preclusão  do  direito  de
rediscutir a matéria em sede recursal.

-  É  defeso  ao juiz  reapreciar  questões já
decididas,  pois  sobrevém  para  ele  a
preclusão  consumativa  "pro  judicato",  vez
que  encerrada  a  sua  prestação  jurisdi-
cional.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
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R E L A T Ó R I O

Cuidam  os  autos  de  embargos  de
declaração (fls.  159/165),  regularmente opostos pela TNL PCS S/A contra
acórdão (fls.  151/157) proferido pela  Segunda Câmara Cível desta  augusta
Corte,  que,  em sede de  recurso  apelatório,  ratificou  o  reconhecimento  da
hipótese de dano moral e manteve o valor indenizatório fixado na sentença
em favor do ora embargado,  Luis Eduardo de Lima Ramos, mantendo os
demais termos.

Em suas razões recursais, sustenta  a  TNL
PCS S/A, em apertada síntese, que a decisão atacada encontra-se omissa,
pois  não  tratou  da  questão  atinente  aos  consectários  legais  sobre  a
indenização por dano moral, notadamente quanto ao termo inicial do juros de
mora, considerando a regra dos arts. 405 e 407 do CC e a Súmula 362 do
STJ.  Pugna,  com  isso,  pelo  acolhimento  dos  embargos,  para  reformar  o
acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O

Registre-se,  por  oportuno,  sem  mais
tardança,  que  os  declaratórios  não merecem acolhimento,  pois  o  acórdão
atacado não carrega qualquer vício.

Verifica-se, na verdade, que a embargante,
por  ocasião  da  interposição  do  recurso  apelatório,  não  atacou
especificamente  a  questão  relativa  ao  termo  inicial  dos  juros  moratórios
fixados  na  sentença,  razão  pela  qual  no  acórdão  não  houve  qualquer
apontamento a esse respeito.

Naquela  ocasião,  cabe  salientar,  a
recorrente sequer registrou sua insatisfação quanto à questão objeto deste,
deixando de manifestar o seu descontentamento.

Desta  forma,  a embargante  pretende,
através deste, trazer à tona discussão que deveria ter sido apresentada  de
forma expressa em sede de recurso apelatório, sob pena de preclusão.

Na sentença prolatada na instância anterior
os juros de mora foram fixados desde a data do evento danoso (fls. 100).

Assim,  não  havendo  a  suscitação,  nas
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razões do recurso, da questão relativa à incidência dos juros moratórios, sem,
consequentemente, a análise da questão no acórdão embargado, descabe a
parte, via embargos de declaração, introduzir sua discussão. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  JUROS DE
MORA.  MATÉRIA  NÃO  SUSCITADA  EM
APELAÇÃO.  OMISSÃO  DO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1. Somente nos embargos declaratórios dirigidos contra
o  acórdão  proferido  em sede  recursal  é  que  a  União
suscitou  a  omissão  a  respeito  da  incidência  da  Lei
9.494/97, quando já transcorrido o momento processual
oportuno,  razão  pela  qual  não  havia  omissão  a  ser
sanada  por  parte  do  Tribunal  a  quo,  operando-se  a
preclusão.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  37.318/AC,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013)
...

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REAJUSTE  3,17%.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  MATÉRIA  NÃO  SUSCITADA  NO
RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO REGIMENTAL.
JUROS  DE  MORA.  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA 317
DO STF.
1. Não há falar em omissão quanto à limitação temporal
do reajuste,  pois  o  acórdão consignou que "a matéria
não foi objeto do recurso especial ou mesmo do agravo
regimental  interposto  contra  a  decisão  que  lhe  negou
seguimento."  2.  Não  prospera  o  argumento  de  que  a
questão  foi  alegada  sob  o  título  de  "compensação
temporal".  Compensar  um  reajuste  é  completamente
diferente de limitá-lo no tempo.
3.  As omissões alegadas quanto aos juros moratórios e
às pretensas violações à Constituição Federal, embora
digam  respeito  ao  julgamento  do  agravo  regimental,
não  foram  suscitadas  nos  anteriores  embargos
declaratórios, sofrendo o efeito da preclusão, segundo a
inteligência  da  Súmula  317  do  Supremo  Tribunal
Federal.
4. Embargos rejeitados.
(EDcl  nos  EDcl  no  AgRg  no  REsp  909.642/RS,  Rel.
Ministra  JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em
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14/10/2008, DJe 03/11/2008)

Ademais,  nem  mesmo  para  fins  de
prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os  argumentos  que  restaram
repelidos pela fundamentação desenvolvida na decisão.

Foi  o  que  decidiu  o  STJ  no  Recurso
Especial n. 11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo:

"Mesmo  nos  embargos  de  declaração  com  o  fim  de
prequestionamento, deve-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão)  e,  por  construção  pretoriana  integrativa,  a
hipótese de erro material. Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa." 

No mesmo sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DA
CAUSA.  VIA  INADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração  não  constituem  meio
adequado  para  rediscussão  da  matéria  tratada  no
acórdão embargado.
2. A via especial não se presta à apreciação de alegação
de ofensa a dispositivo da Constituição Federal,  ainda
que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o
julgado que silencia acerca da questão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  nos  EREsp 453.852/DF,  Rel.  Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.03.2008, DJ
03.04.2008 p. 1).
….

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO  NO
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  INTENÇÃO  DE
REDISCUTIR O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO
DE  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos embargos é tão-somente integrativa, no
sentido de afastar omissão, contradição ou obscuridade,
na forma do art. 535 do Código de Processo Civil. Não
estando presente nenhum desses vícios, como na hipótese
em exame, não há como acolher o presente recurso, haja
vista  não  serem  os  declaratórios  via  adequada  para
buscar o reexame de questões sobre as quais já houve
manifestação do órgão julgador.
2.  Quanto  aos  arts.  100,  §  3º,  e  102,  §  2º,  da
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Constituição  Federal,  ressalte-se  que  não  é  da
competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  analisar
eventual  contrariedade  a  dispositivos  ou  princípios
constitucionais,  atribuição  reservada  ao  Supremo
Tribunal Federal, como guardião da Lei Maior.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  nos  EREsp  577.173/RS,  Rel.  Ministra
DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
12.03.2008, DJ 07.04.2008 p. 1)

Com  estas  considerações,  rejeito os
presentes embargos declaratórios,   mantendo-se, “in totum”,  os termos do
acórdão desafiado.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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