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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.   ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  NO  JULGADO.  INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL  ACERCA  DE  TODAS  AS  MATÉRIAS
ALEGADAS.   REDISCUSSÃO.  MEIO  ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DECISÃO
FUNDAMENTADA.  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
PREVISTOS  NO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO
DE  MULTA.  INTELIGÊNCIA  DO  PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. REJEIÇÃO.

-  Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de
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esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios
existentes  na  decisão,  não  servindo  para  reexame  de
matéria decidida.

-  O órgão judicial não está obrigado a se manifestar a
respeito  de  todos  os  fundamentos  invocados  pelas
partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas
aqueles que interessam à resolução do caso submetido à
apreciação.

- O STJ tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios,  mesmo para fins de prequestionamento,
só serão  admissíveis  se  a  decisão  embargada ostentar
algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão,
obscuridade ou contradição).

-  A oposição de embargos declaratórios sem preencher
os seus requisitos ensejadores e com intuito meramente
protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer dos embargos
declaratórios e rejeitá-los, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos  contra  o
acórdão de fls. 191/194, da lavra da Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes,  que  negou  provimento  ao  apelo,  mantendo  a  sentença  que
condenou  a  promovida,  ora  embargante,  a  entregar  a  promovente  “um
veículo novo com as mesmas especificações da nota fiscal respectiva ou efetuar o
pagamento do valor também respectivo, ( … )”, em decisão assim ementada:
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“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
QUANTO  À  VERBA  INDENIZATÓRIA  MATERIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA PROMOVIDA. RECORRENTE QUE NÃO
DEMONSTRA  EXISTÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
APELANTE QUE INOVA NAS RAZÕES CONCERNENTES AO
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO
DESSAS  ÚLTIMAS  RAZÕES.  DECISUM MANTIDO.
DESPROVIMENTO.

Comprovando,  a  parte  demandante,  fato  constitutivo  de  seu
direito,  recai,  sobre  a  demandada  o  ônus  de  demonstrar  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele.

Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido
do  autor.  As  questões  de  fato,  não  propostas  no  juízo  inferior,
somente poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que
deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Aduz, a  embargante,  fls.  197/206,  que  o  acórdão  foi
omisso porque:

I  –  a  “Seguradora  acostou a  apólice  securitária,  bem como
posteriores endossos, no ato da apresentação da defesa, demonstrando quais valores
seriam devidos, a título indenizatório, para regulação do sinistro ( … ) Contudo, no
ato da prolação da sentença, bem como, da lavratura do v. acórdão, ora embargado,
não  foram  respeitados  os  critérios  para  indenização  demonstrados  na  apólice
securitária, desrespeitando, dessa forma, o contrato firmado entre as partes  ( … )
Sendo assim, o v. acórdão embargado foi omisso nesse sentido, uma vez que não
vislumbrou a  indenização securitária  com base  na TABELA FIPE,  caso  restasse
comprovada a perda total do veículo.”; e

II - “Necessário se faz que seja esclarecida ainda perante este
juízo a situação do salvado”, tendo em vista que “a embargante foi condenada
pelo juízo de piso, na obrigação de fazer consistente em entregar a promovida um
veículo novo com as mesmas especificações da nota fiscal.” e a lei dispõe “que em
casos de Perda Total do veículo, após o sinistro, a Seguradora tem direito de sub-
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rogar-se  na  propriedade  do  veículo  em  razão  do  pagamento  da  indenização
decorrente da perda total decretada ( … ). Assim, deve-se também ser declarado por
sua  vez,  o  direito  da  seguradora  de  ficar  com  o  salvado,  devendo  este  juízo
pronunciar-se  sobre  as  medidas  que  devem  ser  tomadas  pelo  segurado  para
transferência da propriedade, ou na impossibilidade de transferência do bem, que
seja o valor do salvado abatido da indenização a ser paga ao mesmo, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte autora.”.

Prequestiona a matéria.

Requer  o  saneamento  dos  supostos  vícios,  dando-se
provimento aos embargos, com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Relator.

1  –  Da  suposta  omissão  do  julgado  por  não  ter
observado  “os  critérios  para  indenização  demonstrados  na  apólice  securitária
(  … )  com base  na  TABELA FIPE,  caso  restasse  comprovada  a  perda  total  do
veículo.”

Colhe-se da decisão colegiada recorrida às fls. 191/194:

“Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  BRASIL VEÍCULOS
COMPANHIA  DE  SEGUROS contra  sentença  prolatada  pelo
juízo da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo-PB, fls. 139/141, que –
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada  por  Maria  Lenilda  Arruda  Campos em  desfavor  do
apelante  –  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  iniciais,
condenando a empresa a entregar a promovente “um veículo novo
com  as  mesmas  especificações  da  nota  fiscal  respectiva  ou  efetuar  o
pagamento do valor também respectivo, ( … )”.

Irresignada,  a  companhia  de  seguros  recorre,  fls.  143/156,
sustentando ser caso de total improcedência daqueles pedidos, ao
argumento de que realizara vistoria no veículo da apelada “sendo
caracterizado o mesmo como danos leves ( … ) e não como perda total”,
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acrescendo que “não pode o douto Julgador condenar a Cia a entregar
um carro novo a segurada, se este não foi o contratado e nem  pagar o
valor  do  veículo  em  100%  haja  vista  que,  NÃO  FORA
CARACTERIZADO EM NENHUM MOMENTO A PERDA TOTAL
DO VEÍCULO E SIM DANOS PARCIAIS.”.

Pugna, subsidiariamente, “caso entenda este M. M Juízo condenar a
Demandada a efetuar algum pagamento em favor do autor ( … ) que
sejam considerados os limites da apólice contratada.”
( … )”

Conforme  historiado  no  relatório  do  acórdão
embargado, o pedido subsidiário recursal do apelo da BRASIL VEÍCULOS
objetivava (caso esta instância a condenasse “a efetuar algum pagamento em
favor do autor”) que fossem “considerados os limites da apólice contratada.”

Ocorre que citado pedido não pode ser conhecido, pelos
motivos constantes naquela decisão colegiada. Veja-se:

“O pedido subsidiário recursal objetiva,  “caso entenda este M. M
Juízo condenar a Demandada a efetuar algum pagamento em favor do
autor ( … ) que sejam considerados os limites da apólice contratada.”,
salientando que “não pode o douto Julgador condenar a Cia a entregar
um carro novo a segurada, se este não foi o contratado e nem  pagar o
valor  do  veículo  em  100%  haja  vista  que,  NÃO  FORA
CARACTERIZADO EM NENHUM MOMENTO A PERDA TOTAL
DO VEÍCULO E SIM DANOS PARCIAIS.”.

Ocorre  que  as  razões  ligadas  ao  citado  pedido  subsidiário  não
podem ser conhecidas (e consequentemente analisadas) porque a
empresa não questionou/impugnou a forma – indicada pela autora
– de como se daria a obrigação de fazer e a indenização por danos
materiais, em caso de procedência desses pedidos alternativos.

Ora. Conforme se constata nas fls. 14/15 (exordial) a promovente
pediu para que a BRASIL VEÍCULOS fosse condenada a indenizá-
la materialmente:

I  –  no  “valor  de  novo do  mencionado  veículo  no  montante  de  R$
43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais)”; ou

II  –  “a  substituição  do  mesmo  por  outro  veículo  com  as  mesmas
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especificações da nota fiscal respectiva”.

Entretanto,  ao  contestar,  embora  a  promovida  tenha sustentado
que  todos  os  pedidos  autorais  deveriam  ser  julgados
improcedentes,  não pontuou como entendia que deveria se dar,
efetivamente, eventual condenação em danos materiais. Naquele
momento,  sua  defesa  também  foi  falha  ao  não  impugnar  o
pedido alternativo (substituição do veículo sinistrado por outro
com as mesmas especificações).

Sabemos que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria
de  defesa,  expondo  as  razões  de  fato  e  de  direito,  com  que
impugna o pedido do autor – art. 300 da Lei de Ritos. Portanto,
conclui-se  que  as  razões  do  pedido  subsidiário  recursal
caracterizam inovações recursais, motivo pelo qual não podem ser
suscitadas  neste  recurso  porque  estão  em  descompasso  com  a
hipótese autorizadora do art. 517 do CPC. Consequentemente, se
viessem  a  ser  conhecidas  estar-se-ia  praticando  supressão  de
instância.”

Portanto, não houve qualquer omissão no julgado, vez
que o pedido subsidiário para que fossem observados os critérios para
indenização constantes na apólice securitária (TABELA FIPE) não pode ser
conhecido,  estando devidamente fundamentado no acórdão o porquê de
não sê-lo.

2 – Da suposta omissão concernente à necessidade de
esclarecimento da “situação do salvado”.

A  embargante  não  recorreu  do  referido  comando
judicial  no  que  se  relaciona  ao  “salvado”,  restando  preclusa  a  questão
atinente a essa matéria. Vale destacar que sequer nas razões de apelação o
embargante  discorreu  sobre  a  matéria  que,  portanto,  não  foi  tratada  no
acórdão embargado.

3  –  Da  ausência  de  vícios,  do  caráter  meramente
procrastinatório  dos  aclaratórios  e  da  aplicação  da  multa  prevista  no
parágrafo único do art. 538 do CPC.

Ora,  os  embargos  de  declaração  têm  seu  contorno
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definido no art. 535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do
julgado, omissão, contradição e obscuridade.

In  casu, o  v.  acórdão  encontra-se  suficientemente
fundamentado, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado,
segundo  o  qual  o  magistrado  forma  e  firma  sua  convicção  a  partir  das
provas,  da  legislação  pertinente,  da  jurisprudência,  enfim,  sem  estar
necessariamente vinculado às alegações das partes.

Como não poderia deixar de ser, a decisão embargada
examinou com minúcia e coerência as matérias  levantadas,  não havendo
que  se  falar  em  omissão  por  não  haver  decidido  de  acordo  com  as
expectativas  da  Embargante.  Tampouco  o  acórdão  não  está  obrigado  a
detalhar o julgamento para contentar o anseio da parte,  fazendo citações
desnecessárias de dispositivos legais.

A questão foi devidamente apreciada, livre de omissões,
obscuridades, contradições, dúvidas ou ausência de fundamentação, não se
podendo voltar, em sede de embargos de declaração, a matérias já julgadas
e óbices já superados. Logo, infere-se que o embargante pretende rediscutir
matéria amplamente analisada quando do julgamento do apelo e modificar
os próprios fundamentos da decisão, e a isso não se prestam os embargos
declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
MANDADO  DE  SEGURANÇA  OPOSTOS  POR  AMBAS  AS
PARTES. ANISTIA. MILITAR DA AERONÁUTICA. PORTARIA N.
1.104/GM3/1964.  EFEITOS  FINANCEIROS  RETROATIVOS  E
INSTAURAÇÃO  DO  PROCESSO  REVISIONAL.  RECURSO
INTEGRATIVO  DA  UNIÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS
PREVISTOS  NO  ART.  535  DO  CPC.  PRETENSÃO  DE
REEXAME  DA  QUESTÃO  MERITÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE
NA  ESCORREITA  VIA  INTEGRATIVA.  RECURSO
INTEGRATIVO  DO  IMPETRANTE.  ALEGAÇÃO  DE
DECADÊNCIA. ART 54 DA LEI Nº 9.784/99. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.  Os  embargos  de  declaração,  até  mesmo  para  o
prequestionamento de dispositivos constitucionais, são cabíveis
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quando  o  provimento  jurisdicional  padece  de  omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535, I e II, do
CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.
2.  Não  se  verifica  a  presença  dos  vícios  supra  no  recurso
integrativo  oposto  pela  União,  que  pretende,  deveras,  o
rejulgamento do mérito da presente impetração, providência essa
defesa na escorreita via integrativa.
3.  Os  embargos  de  declaração  do  impetrante  merecem
acolhimento, porquanto está evidenciada a ocorrência de omissão,
precisamente  quanto  ao  pedido  de  que  ele  seja  definitivamente
convalidada a Portaria concessiva da anistia.
( … )
6.  Embargos  de  declaração  opostos  pela  União  rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo impetrante acolhidos, mas
apenas  para  sanar  a  omissão  aventada,  sem  atribuição  do
excepcional efeito infringente ao julgado.
(EDcl no MS  19.102/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA
RECLAMAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CONVERSÃO  DE
VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
NÃO  OCORRÊNCIA.  INCONFORMISMO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I.  Os  Embargos  de  Declaração  consubstanciam  instrumento
processual  apto  a  suprir  omissão  do  julgado  ou  dele  excluir
obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não se
prestando para rediscutir a lide. Com efeito, "a rediscussão, via
embargos  de  declaração,  de  questões  de  mérito  já  resolvidas
configura  pedido  de  alteração  do  resultado  do  decisum,
traduzindo  mero  inconformismo  com  o  teor  da  decisão
embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar"
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.960/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2011).
II. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo
coerente  e  completo,  as  questões  necessárias  à  solução  da
controvérsia,  dando-lhes,  contudo,  solução  jurídica  diversa  da
pretendida pelo embargante.
III. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o
entendimento  do  acórdão  embargado  em  razão  de  posterior
mudança  jurisprudencial.  Orientação  que  somente  tem  sido
mitigada,  excepcionalmente,  a  fim de  adequar  o  julgamento  da
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matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos
repetitivos"  (STJ,  EDcl  no  AgRg  nos  EREsp  924.992/PR,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  CORTE  ESPECIAL,  DJe  de
29/05/2013).
IV.  Postula  o  embargante,  ainda,  a  manifestação  desta  Corte  a
propósito  de  suposta  ofensa  a  dispositivos  constitucionais,  para
fins  de  prequestionamento.  Entretanto,  a  pacífica  jurisprudência
do STJ entende que não lhe compete manifestar-se sobre alegada
violação  a  dispositivos  constitucionais,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento,  sob  pena  de  usurpação  da  competência  do
STF. Precedentes. V. Embargos de Declaração rejeitados, à míngua
de  vícios.  (EDcl  na  Rcl   12.210/SP,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em  28/05/2014,  DJe
04/06/2014)

Portanto, inevitável concluir o objetivo de rejulgamento
da causa através dos embargos, com caráter meramente procrastinatório, o
que implica na sua rejeição com aplicação da multa prevista no parágrafo
único do art. 538 do CPC.

 No  sentido  de  aplicação  da  referida  multa,  veja-se
recentes  julgados  do  STJ,  deste  Tribunal  de  Justiça  e  do  TJRS,
respectivamente:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  REGIMENTAL
EM  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DE  MATÉRIA  JÁ  APRECIADA.
INVIABILIDADE.  MULTA.  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,
DO CPC.  LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 17 E 18 DO CPC. 1.
Sendo  os  embargos  de  declaração,  a  teor  do  art.  535  do  CPC,
recurso  de  natureza  integrativa  destinado  a  sanar  vício.
Obscuridade, contradição ou omissão. , não podem ser acolhidos
quando a parte embargante pretende, essencialmente, o reexame
de matéria já decidida. 2. É evidente a pretensão de procrastinar o
feito no caso em que as questões apontadas como não respondidas
foram  claramente  examinadas  pelo  órgão  judicante,  embora  o
resultado  do  julgamento  tenha  sido  contrário  aos  interesses
defendidos pela parte.  3. Aplica-se a multa prevista no art. 538,
parágrafo  único,  do  CPC  quando  evidenciado  o  caráter
manifestamente protelatório dos  embargos  de declaração. 4.  A
interposição reiterada de recursos manifestamente improcedentes
e  procrastinatórios  caracteriza  litigância  de  má-fé,  conforme  os
incisos IV e  VII  do art.  17 do CPC. 5.  Embargos de  declaração

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004493-84.2011.815.0731



rejeitados. Aplicação de multa. Condenação por litigância de má-
fé.  (STJ;  Rec.  298.356;  Proc.  2013/0344792-6;  MG; Corte Especial;
Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 25/02/2014)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
AFASTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO
ART.  515,  §3º,  DO  CPC.  LEGALIDADE  DO
DESCONGELAMENTO  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  CONVERSÃO  DA  RUBRICA  EM  VANTAGEM
PESSOAL,  COM  PAGAMENTO POR SEU  VALOR NOMINAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 192, DA LC Nº 58/03. SOMATÓRIO DE
PERCENTUAIS  PROGRESSIVOS  REFERENTES  AOS
QUINQUENIOS. VEDAÇÃO PRECEITUADA PELO ART. 161 DA
LC Nº 39/85. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO  NA FUNDAMENTAÇÃO  DO  JULGADO  EM
RELAÇÃO À PREVISÃO NORMATIVA CONTIDA NO ARTIGO
191, §2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/03. NÃO
CONFIGURAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  PROCRASTINATÓRIOS.
REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
O conceito de contradição de que trata o art. 535, I, do CPC, não
abarca suposta incongruência entre as conclusões do julgado e a
previsão normativa que o embargante entende aplicável à espécie,
senão, e tão somente, o conflito lógico entre seus fundamentos ou
entre estes e o dispositivo.  2.  O acórdão embargado decidiu de
forma expressa, clara e coerente, quanto à aplicabilidade do art.
191, §2º, da Lei complementar estadual nº 58/ 03, que abarcou o
adicional  por  tempo  de  serviço  e  o  converteu  em  vantagem
pessoal,  passando a  ser  pago  por  valor  nominal,  sem qualquer
omissão ou incongruência lógica  intrínseca.  3.  Os embargos de
declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  contradição,
instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e
coerentemente  decidida  pelo  acórdão  embargado  hão  de  ser
rejeitados. 4. Aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do
CPC,  por  serem  os  embargos  meramente  procrastinatórios.
(TJPB;  EDcl-AC  200.2012.085.278-1/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira; DJPB 25/03/2014; Pág. 18) 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROCRASTINATÓRIOS.
MULTA. Parte embargante que alegou que o acórdão embargado
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teria sido omisso, porque não teria analisado a questão da sua boa-
fé. Mas essa questão foi tratada de forma expressa pelo acórdão
embargado, que reconheceu não haver boa-fé da aqui embargante.
Parte  embargante  que  alegou  contradição,  porque  o  acórdão
embargado teria referido um número de processo de execução que
seria diverso do número do processo onde opostos os embargos
de terceiro. Contudo, o acórdão embargado referiu o número da
execução para fundamentar o reconhecimento da falta de boa-fé
da  embargante.  Mas  isso  sem  confundir  ou  alterar  o  número
daquela execução com o número dos embargos  de  terceiro.  Na
realidade, as alegações da parte embargante deixam certo que ela
entendeu  perfeitamente  o  que  foi  decidido.  Apenas,  não  se
conformou com a decisão, e pretende alterá-la. Mas os embargos
de declaração não se prestam para buscar a reforma substancial
do  que  foi  decidido.  Por  isso,  os  presentes  embargos  são
infundados  e  procrastinatórios.  Isso  enseja  a  condenação  da
parte  embargante  ao  pagamento  de  multa  em  prol  da  parte
embargada.  Desacolheram  os  embargos. Condenaram  a  parte
embargante  ao  pagamento  de  multa.  (TJRS;  EDcl  527626-
73.2013.8.21.7000; Farroupilha; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui
Portanova; Julg. 27/02/2014; DJERS 07/03/2014)

4 – Do prequestionamento.

Quanto  ao  pleito  para  que  os  aclaratórios  sejam
admitidos  para  fins  de  prequestionamento,  frise-se  que,  mesmo  nessa
hipótese, é necessário que o julgado padeça de um dos vícios elencados no
art. 535 do Código de Processo Civil. Neste diapasão, o STJ e este Tribunal
de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INEXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRECLUSÃO.  REEXAME  DE
PROVAS.  SÚMULA Nº  7/STJ.  1.  Os  embargos  de  declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis somente
quando  há,  na  decisão  impugnada,  omissão,  contradição  ou
obscuridade,  bem  como  para  corrigir  a  ocorrência  de  erro
material (REspnº 1.062.994/MG, Rel. Ministra nancy andrighi, dje
26/8/2010,  e AgRgREspnº 1.206.761/MG, Rel.  Ministro hamilton
Carvalhido,  dje  16/5/2011),  hipóteses  que  não  se  verificam  na
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espécie. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal  de  origem  motiva  adequadamente  sua  decisão,
solucionando  a  controvérsia  com  a  aplicação  do  direito  que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.  3.  Para  prevalecer  a  pretensão  em  sentido  contrário  à
conclusão  do  tribunal  de  origem,  que  entendeu  ter  ocorrido
preclusão  consumativa  da  matéria,  mister  se  faz  a  revisão  do
conjunto fático-probatório dos autos,  o que,  como já decidido, é
inviabilizado,  nesta  instância  superior,  pela  Súmula  nº  7/STJ.  4.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 299.302;
Proc. 2013/0043311-0; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva; DJE 12/09/2013; Pág. 468) (negritei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO EXCLUSIVAMENTE
PREQUESTIONATIVO.  NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.  -  De forma a valorizar os  princípios da
celeridade  e  economia  processuais,  bem  como  a  sistemática
introduzida pelo Código de Processo Civil,  devem os Embargos
Declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática  do  Relator
serem julgados  também de forma isolada,  porquanto se  mostra
despiciendo  o  conhecimento  da  questão  pelo  órgão  colegiado.
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando inexiste qualquer
eiva  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  na  decisão
embargada.  Os embargos para fins de prequestionamento têm
como  pressuposto  de  admissibilidade  a  demonstração  da
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 535
do Código de Processo Civil.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00231800920098150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO , j. Em 31-10-2014)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  INOCORRÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBI-LIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00660475620128152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 08-10-2014) 

5 – Dispositivo.
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Com  essas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração,  INADMITO-OS para  fins  de  prequestionamento, e  por  fim,
CONDENO,  a seguradora embargante a pagar à embargada multa de 1%
(um por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do
art. 538 do CPC1.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 09 de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento
de f. 209, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento,
além deste relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o
Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 10 de dezembro
de 2014. 

Marcos Coelho de Salles
Juiz Convocado/Relator

1 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das
partes.
Parágrafo único.  Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa . Na
reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição
de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
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