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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0043248-87.2010.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : TAM Linhas Aéreas S/A.
Advogado : Solano de Camargo e Eduardo Luiz Brock.
Embargado : José Paulo Trajano de Sousa.
Advogado : Benjamin de Souza Fonseca Sobrinho.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,  E
CONTRADIÇÃO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO
DOS  VÍCIOS  APONTADOS.   QUANTIA
INDENIZATÓRIA  MANTIDA  POR  ESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  OBSERVÂNCIA  DOS
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE E CONDIZENTE  COM AS
CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS.  PROPÓSITO
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  JULGADOR  DEVE  MOTIVAR
SUAS  DECISÕES  SEM  NECESSIDADE  DE
ANALISAR  TODOS  OS  FUNDAMENTOS
JURÍDICOS  ARGUIDOS  PELAS  PARTES.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. 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 destas hipóteses, impõe-se a sua
rejeição.

− A  contradição  que  enseja  embargos  de
declaração é aquela eventualmente existente entre as
proposições  e  a  conclusão  do  acórdão,  e  não  se
configura se  a  conclusão do acórdão está em plena
correlação com suas premissas.

− Ao  revés  do  que  aduz  a  parte  insurgente,  o
acórdão  não  se  mostrou  contraditório  internamente
tampouco  omisso,  mas  apenas  contrário  às
argumentações  do  recurso  em  tela,  porquanto  o
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colegiado entendeu que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo é razoável e proporcional e condizente com as
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e
o seu efeito lesivo.

− As irresignações aos fundamentos narrados no
decisum combatido devem ser interpostas através do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade, mesmo
a pretexto de prequestionamento da matéria.

− 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.

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,
unânime.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  173/177) opostos
por TAM Linhas Aéreas S/A, desafiando os termos do acórdão (fls. 162/171),
o qual negou provimento aos recursos, nos autos da Ação de Indenização por
Danos  Morais proposta  por  José  Paulo  Trajano  de  Sousa  em face  da  ora
embargante.

Nas  razões  recursais,  alega  a recorrente  que  é  cabível  a
oposição do presente recurso para prequestionar a matéria, bem como sustenta
a existência de omissão e contradição na decisão combatida. Alega que, com a
manutenção do valor  indenizatório fixado na  sentença  de primeiro  grau,  o
órgão  colegiado  deixou  de  observar  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, uma vez que tal montante causará enriquecimento ilícito da
parte embargada.

Em  seguida,  sustenta  que  os  julgadores  não  levaram  em
consideração o fato de ter agido com a maior diligência possível, entregando a
bagagem  logo  após  a  sua  localização.  Assevera  que  foi  desconsiderada  a
alegação de que não impediu o autor, ora embargado, de entrar na aeronave
com o medicamento essencial à saúde do seu filho.

Ao final, pugna pelo acolhimento da irresignação aclaratória,
sanando a contradição e omissão do decisum combatido.

É o relatório.

VOTO.
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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 contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.

Nas razões recursais, alega  a ocorrência de vício no julgado,
mais especificamente contradição e omissão. Assevera que, com a manutenção
do valor indenizatório fixado na sentença de primeiro grau, o órgão colegiado
deixou de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma
vez que tal montante causará enriquecimento ilícito da parte embargada.

Em  seguida,  sustenta  que  os  julgadores  não  levaram  em
consideração o fato de ter agido com a maior diligência possível, entregando a
bagagem  logo  após  a  sua  localização.  Assevera  que  foi  desconsiderada  a
alegação de que não impediu o autor, ora embargado, de entrar na aeronave
com o medicamento essencial à saúde do seu filho.

Ao revés  do  que  aduz  a  parte  insurgente,  o  acórdão não  se
mostrou contraditório internamente tampouco omisso, mas apenas contrário às
argumentações  do  recurso  em tela,  porquanto  o  colegiado  entendeu  que  a
quantia arbitrada pelo juízo a quo é razoável e proporcional e condizente com
as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e o seu efeito lesivo.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fls.
170):

“Nesse  contexto,  entendo  que  o  montante  de  R$
20.000,00  (vinte mil  reais)  arbitrado a  título  de
indenização por danos morais é condizente com as
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano
e seu efeito lesivo.  Observou, outrossim, os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar
em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da
prática de condutas futuras semelhantes.

Ora,  a  relevância  da  atitude  da  sociedade
demandada e de seus efeitos para a parte ofendida
mostra-se  evidente,  consubstanciando  a  devida  e
legítima fundamentação do quantum arbitrado pelo
magistrado  de  primeiro  grau.  Isso  porque,  como
visto,  trata-se  de  uma  verdadeira  assunção
compulsória da responsabilidade pela guarda de um
medicamento indispensável à vida do passageiro e
que, além de não ter sido devolvido em seu devido
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momento, ainda o foi realizado de forma a inutilizar
o  próprio  fármaco,  ocasionado  inúmeros
transtornos de consequência natural à mera atitude
negligencial da empresa”. (grifo nosso). 

Observa-se,  assim,  que  o ora  embargante  cinge-se  a  discutir
matéria já amplamente abordada no acórdão. Portanto, ao levantar esse ponto
novamente, o insurgente apenas revela seu inconformismo com o resultado da
decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do
decisum, 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
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).

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.

Por fim, vislumbro que não há qualquer omissão, obscuridade
ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
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declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:  

“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, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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