PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0073307-87.2012.815.2001
Origem

: 13ª Vara Cível da Comarca da Capital

Relator

: Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa

Embargante : Claro S/A
Advogados : Cícero Pereira de Lacerda Neto e outros
Embargada : Elayne Cristina Dantas
Advogado

: Nadir Leopoldo Valengo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.

VÍCIO

NÃO

CARACTERIZADO.

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
DECISÓRIO.

MANIFESTO

PROPÓSITO

DE

REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.

VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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. Ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.
- Nem mesmo para fins de prequestionamento se
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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 para impugná-lo, não se prestando os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS,

relatados e discutidos os presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls.
126/131, opostos pela Claro S/A contra acórdão, fls. 118/124, que deu provimento
parcial à Apelação interposta por Elayne Cristina Dantas, a fim de majorar a quantia
indenizatória, a título de danos morais, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
necessidade de prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso
Extraordinário e/ou Especial, nos moldes dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição
Federal. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão no julgado combatido, tendo em
vista a ausência de fundamentação para elevada majoração dos danos morais. Ao
final, requer o provimento do presente recurso, a fim de reduzir o quantum
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indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Devidamente intimada, a embargada apresentou
contrarrazões, fls. 136/139, onde afirma ausência de omissão no decisum recorrido,
haja vista o julgador ter se pronunciado sobre todas as questões aventadas pelo
embargante.
É o RELATÓRIO.

VOTO
Registre-se,

sem

maiores

delongas,

que

os

declaratórios não merecem acolhimento, pois o acórdão atacado não carrega
qualquer vício.
De acordo com o art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.
Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração se prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a
impugnação de qualquer decisão judicial eivada de omissão, obscuridade e
contradição, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.
A contradição e a obscuridade relacionam-se a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial pode vir a ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, por um
pronunciamento complementar; enquanto que, em ocorrendo os demais vícios, a
mesma decisão deverá ser explicitada.
Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
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relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o
feito, pois, analisando o decisum embargado, verifica-se a pertinente abordagem
acerca da fundamentação para majorar a indenização por danos morais, senão
vejamos:
Com efeito, a matéria posta a debate, neste
momento, diz respeito ao quantum arbitrado pelo
Magistrado, quando da prolatação de sua decisão na
presente demanda.
Nessa trilha de raciocínio, para a determinação da
quantia indenizatória moral, os critérios utilizados
devem estar de acordo com a melhor orientação
doutrinária e jurisprudencial pertinente à matéria
sub examine, consoante a qual incumbe ao julgador
arbitrar, observando as peculiaridades do caso
concreto, bem como as condições financeiras do
agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne fonte de enriquecimento, tampouco seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins por si
propostos.
Sendo assim, no intuito de se perquirir o valor do
dano moral, é necessário levar em consideração as
condições pessoais dos envolvidos, a fim de não se
transpor os limites dos bons princípios que regem as
relações de direito atinentes à matéria, a saber, o da
razoabilidade e da proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,
cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho,
pronunciou-se no sentido de que “não há critérios
determinados e fixos para a quantificação do dano
moral. Recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação e atendendo às peculiaridades do
caso concreto”.
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Nesse

sentido,

é

pronunciamento

válido

do

trazer

doutrinador

a

lume

Humberto

Theodoro Júnior, o qual se manifestou no tocante
aos limites e critérios utilizados pelo julgador, para a
fixação do valor da indenização decorrente de danos
morais:
O problema haverá de ser solucionado dentro do
princípio do prudente arbítrio do julgador, sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).
Nesse norte, não se pode deixar de sopesar, no
momento da quantificação do dano moral, as
condições sócio-econômicas do ofendido e do
ofensor, sob pena de serem estipuladas indenizações
afastadas da realidade das partes.
Este Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte
forma:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO

INSTALAÇÃO

POR

DE

AUSÊNCIA

DANOS

LINHA

DE

MORAIS.

TELEFÔNICA.

COMPROVAÇÃO

DA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. REGISTRO
DO NOME DA AUTORA NA SERASA. DANO
MORAL

CONFIGURADO.

DEVIDA.

FIXAÇÃO

INDENIZAÇÃO

DO

QUANTUM.

RAZOABILIDADE.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. Percentual que se mostra justo ao
trabalho

desempenhado.

desprovimento

dos

Sentença

recursos.

O

mantida
dano

–

moral

independe de prova, sendo suficiente, para o
acolhimento

da

pretensão

ressarcitória,

a

demonstração do ato ilícito. Não é necessária a
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consumação do prejuízo, que não é requisito para o
ressarcimento decorrente da inclusão indevida do
nome do autor em cadastros restritivos, posto que, o
direito à reparação nasce do próprio ato, impondo à
necessidade de resposta. O quantum indenizatório
há de ser fixado na soma de todas as circunstâncias
do caso e à luz dos princípios da razoabilidade e da
eqüidade, cuidando-se para evitar o enriquecimento
sem causa da vítima. (TJPB; AC 001.2005.0218039/002; Campina Grande; Rel. Des. Genésio Gomes
Pereira Filho; DJPB 15/03/2011; Pág. 5) - sublinhei.
Desse modo, considerando a extensão do dano, bem
como as circunstâncias do fato, sua repercussão e as
condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor
e,

ainda,

atentando-me

razoabilidade

e

aos

princípios

proporcionalidade,

da

entendo

prudente reformar a sentença primeva, para majorar
a quantia estabelecida a título de danos morais para
o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
este que servirá para amenizar o sofrimento da
autora,

tornando-se,

também,

um

fator

de

desestímulo à reiteração da conduta ora analisada,
pois fará com que a demandada adote medidas para
evitar a repetição de atos de tal natureza.
Logo, a sustentação da insurgente de injustiça da
decisão guerreada, em verdade, visa à rediscussão de matéria já enfrentada no
decisório combatido.
Sobre o tema em discussão, mostra-se pertinente
colacionar julgado desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL
DECLARAÇÃO.
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CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO
DO

JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE.

REJEIÇÃO

DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual vício de
integração

do

acórdão

impugnado,

mas

a

interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição dos aclaratórios. “o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo

Superior

entendimento
declaratórios,

Tribunal

pacífico

de

mesmo

de
que

justiça
os

para

tem

embargos
fins

de

prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].

(TJPB;

Rec.

200.2012.071456-9/001;

Quarta

Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.
De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº 356 e nº 282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº
11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.
A respeito, a jurisprudência:
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA.
REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
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pressuposto de admissibilidade dos embargos de
declaração é a existência de obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão de algum ponto sobre o qual o juiz ou o
tribunal deveria se pronunciar. Os Embargos de
Declaração não configuram via idônea para a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto para interpor Recurso Especial ou
extraordinário. (TJMG; EDcl 1.0702.12.059442-0/002;
Rel. Des. Darcio Lopardi Mendes; Julg. 23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.
Sobre o tema em discussão, convém colacionar
julgado desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO. OMIS- SÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.

INADMISSIBILIDADE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS.

Os

REJEIÇÃO
embargos

de

DOS
declaração

consubstanciam recurso de integração, não se
prestando para reexame da matéria. O STJ “tem
entendimento
declaratórios,

pacífico
mesmo

de

que
para

os

embargos
fins

de

prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
” “constatado que a insurgência da embargante não
diz respeito a eventual vício de integração do
acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.
”1. (TJPB; EDcl 0001443-23.2013.815.0491; Quarta
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0073307-87.2012.815.2001

8

Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de
Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 13)
Ainda que assim não fosse, esclarece-se que o
Julgador não está obrigado a se pronunciar ao talante do inconformado, isto é,
analisar todos os argumentos ventilados pelas partes em sua decisão, bastando
embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado.
Ilustrativamente, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:
PROCESSO

CIVIL.

DECLARAÇÃO.

EMBARGOS

DE

INOCORRÊNCIA

DE

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.

VIA

IMPRÓPRIA.

REJEIÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO

IMPROVIDO.

1.

Os

Embargos

de

Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos do julgado. 2. Não se exige do
magistrado a análise de todos os argumentos da
parte

ou

citar

todos

os

dispositivos

legais

mencionados pelos litigantes. Importa apenas que
demonstre os fundamentos pelos quais concede ou
nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as
questões juridicamente relevantes. 3. A simples
alusão quanto ao interesse de prequestionamento
não

é

suficiente

para

o

acolhimento

dos

declaratórios, quando ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,

contradição

provimento

aos

ou

obscuridade,

embargos.

(TJDF;

nega-se
Rec

2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; DJDFTE
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27/01/2014; Pág. 91). – Destaquei.
Igualmente, este Sodalício já se manifestou:
PROCESSUAL

CIVIL.

DECLARAÇÃO.

EMBARGOS

OMISSÃO,

DE

OBSCURIDADE

E

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO
DO

JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE.

REJEIÇÃO

DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual vício de
integração

do

acórdão

impugnado,

mas

a

interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição dos aclaratórios. “o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo

Superior

entendimento

Tribunal

pacífico

declaratórios,

de

mesmo

de
que

justiça
os

para

tem

embargos
fins

de

prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].

(TJPB;

Rec.

200.2012.071456-9/001;

Quarta

Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.
Logo, em face dessas considerações, observa-se que o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pela recorrente, tendo referido decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.
Sendo

assim,

resulta

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
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específicos, o que não restou configurado.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador se manifestar sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes, sendo suficiente a existência da motivação na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição Federal, com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão
suporte a sua decisão.
Ante

o

exposto,

REJEITO

OS

EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
É como VOTO.
Presidiu o julgamento, o Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram, ainda, o relator Dr. João Batista
Barbosa (Juiz convocado com jurisdição limitada para substituir o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), João Alves da Silva e Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
Presente a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
representando o Ministério Público.
Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de fevereiro de 2015 - data do julgamento.
João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado
Relator
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