
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0001887-69.2013.815.0131  —  5ª  Vara  Mista  de
Cajazeiras
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
Embargante : Claro S/A.
Advogado : Caius Marcellus de Lima Lacerda OAB/PB 23.661.
Embargado : Elsa Maria Maia Cartazo.
Advogado      : Antônio Willian Fernades OAB/PB 11.220.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
NO  JULGADO  —  INEXISTÊNCIA  —  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/15  —
PREQUESTIONAMENTO — REJEIÇÃO.

— “Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo
é  o  prequestionamento  de  dispositivos  e  princípios  constitucionais  que
entende a embargante terem sido malferidos, o que evidentemente escapa
aos estreitos limites previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15 aos embargos
de declaração”.

 VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pela Claro, contra o Acórdão
proferido nos autos em tela (fls. 109/113), que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
que condenou o ora embargante a pagar a autora/embargada (Elisa Maria Maia Cartaxo) a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Nos embargos declaratórios, a embargante alegou que a decisão embargada
está em confronto com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual afirma que os
juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o
valor da indenização.

É o relatório. 



VOTO:

O inconformismo da embargante não prospera. 

Com efeito,  embora seja possível  a  oposição de embargos de declaração
com  o  intuito  de  prequestionar  a  matéria,  não  podemos  olvidar  que  o  presente  recurso  está
intimamente  vinculado  a  existência  de  certos  requisitos  sem  os  quais,  torna-se  inviável  seu
acolhimento.  Neste  aspecto,  inexistindo  a  omissão  no  julgado  pertinente  a  matéria  sustentada,
impossível o seu acolhimento para os fins pretendidos.

No presente aresto, todos os pontos tidos por esta Câmara como relevantes
para o deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. 

Mesmo  que  os  embargos  tenham  sido  interpostos  com  o  intuito  de
prequestionamento da matéria, é necessário que o acórdão vergastado não tenha se pronunciado
sobre  a  matéria,  ou  seja,  deve  o  recurso  se  enquadrar  ainda  assim  em  alguma  das  hipóteses
normativas previstos pelo artigo 1.022 do novo CPC.  

Corroborando esse entendimento, trago o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.  535  DO CPC.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1(...)
2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o prequestionamento de
dispositivos  e  princípios  constitucionais  que  entende  a  embargante  terem  sido
malferidos, o que evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos  vícios  previstos  no  art.  535  do  CPC,  constantes  do  decisum  embargado,  não  se
prestando,  portanto,  ao  rejulgamento  da  matéria  posta  nos  autos,  tampouco  ao  mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário,  porquanto,  visam,  unicamente,  completar  a  decisão  quando  presente
omissão  de  ponto  fundamental,  contradição  entre  a  fundamentação  e  a  conclusão  ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.
4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único extraordinário a
ser interposto (Precedentes: EDcl no REsp n.º 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
24/10/2005;  e  EDcl  no  AgRg  no  AG  n.º  630.190/MG,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EADRES 717.634/SC, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25.10.2006, DJ 11.12.2006 p. 316

Pois bem.

O acórdão embargado expressamente tratou do termo inicial dos juros de
mora fixados na sentença, não vislumbrando qualquer correção a ser feita no decisium, haja vista
que  os  mesmos  foram  fixados  em  1%  (um  por  cento)  a  partir  da  inscrição  indevida,  em
conformidade com o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça

Portanto, o acórdão embargado confirmou a forma como foram aplicados
os juros de mora, mantendo a sentença em todos os seus termos.



Ex positis, e sem mais para análise, REJEITO os presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


