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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO
PARA  FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER  DOS  VÍCIOS  DO
ART.  1.022  DO  NCPC. REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

-  Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de
esclarecer pontos omissos, obscuros, contraditórios
ou erro material existente na Decisão, não servindo
para reexame de matéria decidida.

- O prequestionamento não está adstrito à menção
explícita  dos  dispositivos  legais  que  envolvem  a
matéria. Também é admitido que o julgado traga um
prequestionamento implícito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 478.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 450/474) interpostos

por HDI SEGUROS S/A, para fins de prequestionamento no Acórdão de fls.

445/449.  Pugna para que seja sanado erro material,  a fim de limitar a sua

responsabilidade quanto à perda total  do veículo do segurado,  a Cobertura

CASCO (100% da tabela FIPE) prevista na Apólice, cujo valor do automóvel
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era na monta de R$ 18.585,00 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais),

sob pena de violação aos arts. 760 e 781 ambos do CC. Aduz que a Decisão

foi  omissa  em  relação  aos  juros  legais  sobre  o  montante  da  indenização

securitária, bem como sobre o valor dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Sem razão a parte Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição, obscuridade e erro material.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

O prequestionamento não está adstrito a menção explícita dos

dispositivos legais que envolvem a matéria. Também é admitido que o julgado

traga  um  prequestionamento  implícito,  quando  a  Decisão,  mesmo  sem

mencionar  os  dispositivos  legais  que  envolvem o  caso,  analisa-os  em seu

conteúdo, emitindo um juízo de valor. 

Verifico,  pois,  que houve um prequestionamento  implícito  no

caso em tela. Dessa forma, os Embargos de Declaração não devem prosperar,

até porque, para o recebimento dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça

admite  a  tese  do  prequestionamento  implícito  da  matéria,  não  sendo

necessário, portanto, a menção expressa do dispositivo legal mencionado. 

Eis precedente nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA
AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.
DESNECESSIDADE.  PENSÃO  POR  MORTE.  LEI
ESTADUAL  N.  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR
ESTADUAL N.  43/02.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO
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ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
ANÁLISE REFLEXA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
N. 2  280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.  Os
embargos  de  declaração  destinam-se  a  suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existentes  no  julgado,  sendo  certo  que  e
desnecessário  o  prequestionamento  explicito  a  fim
de  viabilizar  o  acesso  a  esta  Corte  Superior  de
justiça,  bastando que a matéria aduzida no recurso
especial  tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo
Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  necessário  o
pronunciamento  especifico  sobre  os  dispositivos
legais  correspondentes.   2.  Para  se  aferir  eventual
violação do art. 6. 2  da Lei de Introdução ao Código Civil,
é imprescindível o percuciente exame da Lei Estadual n.
2  7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da Lei
Complementar Estadual n. 2 43/02, norma que restringiu
os  direitos  do  beneficiário,  o  que  é  inviável  na  via
especial, a teor do entendimento sufragado na Súmula n.
2  280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental
desprovido.  (AgRg  no  Ag  1266387/PE,  Rel.  Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010,
DJe 10/05/2010) 

Quanto à omissão acima apontada, igualmente não há como

prosperar, uma vez que  o Acórdão apenas minorou o valor condenatório da

reparação por danos morais, mantendo os demais termos da Decisão de 1º

grau.

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro  dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos,  a Excelentíssima Desembargadora Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Doutor Aluízio Bezerra Filho
(Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão  o douto representante do Ministério Público,  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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