
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0093094-05.2012.815.2001.
Relator : Juiz de Direito Convocado – Gustavo Leite Urquiza.
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Barbosa de Almeida Filho.
Embargada : Maria Amélia Valões Leite e outros. 
Advogado : Miguel de Farias Cascudo.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁRICA.
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME
NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
SEGURO  COLETIVO  DE  VIDA.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.  PROPÓSITO
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  a
determinar o reexame do conjunto da matéria,  com
ampla  rediscussão  das  questões,  se  não  estiver
presente alguma das hipóteses do art. 535 do Código
de Processo Civil.

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando ausente qualquer omissão apontada nas razões
dos embargos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls. 140/1142) opostos
pelo Estado da Paraíba contra os termos do acórdão exarado às fls. 131/138,
que  negou  provimento  ao  Agravo  Interno  interposto  em  face  da  Decisão
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Monocrática, a qual, por sua vez, havia negado seguimento ao Recurso Oficial
e a Apelação Cível, nos autos da  Ação de Indenização ajuizada por  Maria
Amélia Valões Leite e outros.

Fundamentado no art. 535, II, do Código de Processo Civil, o
embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto
não teria ocorrido manifestação acerca do art. 801, § 1° do Código Civil, não
sendo apontado expressamente “quem seria o responsável pelo pagamento, se
o Estado ou a Seguradora, diante da regra encartada no dispositivo supra”.

Ao fim, manifesta  o interesse  de prequestionar a matéria e
requer o acolhimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido seu respectivo teor.

Como relatado, defendeu o embargante a existência de omissão
no  julgado,  porquanto  não  teria  ocorrido  o  devido  enfrentado  da  questão
relativa a quem seria o responsável pelo pagamento da indenização perquirida
nos autos, se o Estado ou a Seguradora, tendo em vista o disposto no  art. 801,
§ 1° do Código Civil.

Todavia,  em que  pesem as  suas  alegações,  estas  não  devem
prosperar. 

Ora,  a  ação  foi  proposta  unicamente  em  face  do  Estado  da
Paraíba, tendo o acórdão deixado claro a responsabilidade da edilidade de
indenizar a parte promovida, mediante a seguinte fundamentação, in verbis:

“Conforme  narrado,  a  parte  autora  pleiteou  o
pagamento  da  diferença  indenizatória  nos  termos
previsto pela Lei Estadual n° 5.970/94. 

A mencionada  norma  autorizou  o  poder  executivo
estadual a contratar seguro de vida em grupo para
os  seus  servidores  públicos.  Neste  contexto,  o
respectivo art. 4º, inciso II, estabeleceu os seguintes
termos:
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"Art ° 4 — O contrato de seguro deverá ter cláusulas
que garanta os seguintes preceitos: 
(...) 
II — no caso de morte ou invalidez permanente total,
a  importância  segurada  será  20  (vinte)  vezes  a
retribuição do segurado correspondente ao mês em
que ocorrer  o evento,  nela  compreendida todas as
vantagens pecemiárias de caráter permanente." 

No  mesmo  sentido,  o  Decreto  nº  17.086/94,  que
regulamentou a lei  em análise, estabeleceu em seu
art. 3º o seguinte:

“Art. 3º – O prêmio corresponderá a 20 (vinte) vezes
a  retribuição  do  servidor  no  caso  de  morte  ou
invalidez permanente total”.

Como se pode vê, a legislação estadual não obrigou
ao  poder  executivo  a  proceder  à  referida
contratação,  todavia,  estabeleceu  que,  uma  vez
pactuado o seguro de vida, o valor da indenização a
ser paga - em caso de morte ou invalidez permanente
do servidor  -  deverá  corresponder  a  vinte  vezes  o
valor da retribuição do segurado no mês do evento.

Ocorre que, ao firmar o contrato com a seguradora
MAPFRE  (n°  035/2005),  o  Estado  da  Paraíba
estipulou  o  pagamento  de  uma  indenização  ao
segurado no valor de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), conforme disciplinado cláusula sétima de tal,
in verbis:
 
"Contrato n° 035/2005 — CLÁUSULA SÉTIMA 
a)  Garantir  o  pagamento  de  uma  indenização  ao
segurado no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
aos seus beneficiários, caso o servidor venha a sofrer
qualquer  tipo  de  morte,  sempre  em  rigorosa
observância aos termos da Licitação e da proposta a
que vinculam, bem como as Cláusulas e a Proposta
de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos (modelo
padrão da Contratada em anexo;" 

Neste contexto, não cabe olvidar que o ente público
descumpriu  o  estabelecido  pela  Lei  Estadual  n.
5.970/94, afrontando o Princípio da Legalidade,  a
respeito do qual leciona Hely Lopes Meirelles: 

“A legalidade, como princípio da administração (CF,
art. 37, caput), significa que o administrador público
está,  em toda  sua  atividade  funcional,  sujeito  aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum,
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e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de
praticar  ao inválido e  expor-se  a responsabilidade
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (…)
Na  administração  Pública  não  há  liberdade  nem
vontade  pessoal.  Enquanto  na  administração
particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é permitido fazer o que
a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode
fazer assim”; para o administrador público significa
“deve fazer assim.” (Hely Lopes Meirelles, in Direito
Administrativo Brasileiro, 32ª Ed, pg. 87/88).

Pois  bem.  O artigo  37,  §  6º  da  Carta  Cidadã  os
preceitos  da  responsabilidade  objetiva  do  Estado,
que assim estabelece:

“Art. 37 (…)

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”

Assim, no caso em disceptação, considerando que o
contrato administrativo fora firmado ao alvedrio da
legislação pertinente, entendo que a conduta ilegal
da edilidade ocasionou dano de ordem patrimonial à
parte apelada, uma vez que ao revés de perceberem
a  indenização  securitária  no  valor  que  lhes  era
legalmente  assegurado,  perceberam  quantia  a
menor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, conforme esposado na decisão ora agravada,
vislumbro  que  não  merece  reforma  a  sentença
primeva que determinou o pagamento da diferença
entre  a  importância  paga  pela  seguradora  de  R$
5.000,00 (cinco mil reais) e o valor equivalente a 20
(vinte) vezes o valor da retribuição do segurado no
mês do seu falecimento.

Observa-se,  assim,  que  o  ora  embargante  tenta  rediscutir  a
matéria já abordada no acórdão, o que é inadmissível na via do recurso de
integração. 

Nesse sentido,  colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
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DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO  DE ACESSO.  ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os  embargos  de  declaração,  conforme dispõe  o
art.  535, incisos I e II, do código  de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de  declaração, ainda que opostos com
o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos,  os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado
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para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Nesse  diapasão,  resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em comento. 

Ressalta-se, ademais, que não é encargo do julgador manifestar-
se sobre todos os fundamentos jurídicos indicados pelas partes,  nem mesmo
para fins de prequestionamento, bastando que a prestação jurisdicional seja
motivada, indicando as bases legais que deram suporte à decisão e, por isso,
rejeito o pedido de efeito integrativo para sanar possível omissão.

É este o entendimento da Corte da Cidadania. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO
DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO EM
QUADRO  DE  ACESSO.  ART.  535  DO  CPC.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE
NÃO CABIMENTO. 1. Os  embargos  de  declaração,
conforme dispõe o art. 535, incisos I e II, do código
de  processo  civil,  destinam-se  a  suprir  omissão,
afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em  apreço.  2.  O  julgador  não  está  obrigado  a
responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. 3. "A jurisprudência desta
corte  é  firme  no  sentido  de  que  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  opostos  com o  objetivo  de
prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário,  não  podem  ser  acolhidos  quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão  recorrida"  (edcl  no  MS  11.484/DF,  Rel.
Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira  seção,  DJ
2/10/2006). 4.  Embargos  de  declaração rejeitados.”
(STJ; EDcl -MS 9.290; Proc. 2003/0168446-2; DF;
Terceira  Seção;  Rel.  Min.  Og  Fernandes;  DJE
19/09/2013; Pág. 1126) (Grifo nosso)

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
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DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito de Convocado - Relator
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