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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000448-33.2008.815.0831.
Origem : Vara Única da Comarca de Uiraúna.
Relator :Carlos Eduardo Leite Lisboa - Juiz de Direito Convocado.
Embargante : Estado da Paraíba.
Procurador : Roberto Mizuki.
Embargado : Pedro Guedes da Costa.
Advogado : Wilma Saraiva de Sousa– OAB/PB 10.889.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E
OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.  PROPÓ-
SITO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
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.

- O recurso integrativo não se presta a determinar o
reexame  do  conjunto  da  matéria,  com  ampla
rediscussão  das  questões,  se  não  estiver  presente
alguma das hipóteses do art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.

-  O  magistrado  não  está  obrigado  a  abordar
especificamente no julgado todos os argumentos de
que se valem as partes, bastando fundamentar a sua
decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  embargos  de  declaração  (fls.  261/262)  opostos
pelo Estado da Paraíba contra os termos do acórdão (fls. 240/258) que, nos
autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, movida por  Pedro Guedes da
Costa em face do ora embargante e de  Ailton José de Pontes, não conheceu
da  Remessa  Necessária  e  deu  provimento  parcial  ao  Apelo  do  Estado  da
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Paraíba, apenas para modificar a fixação dos consectários legais e reformar a
condenação  em honorários  advocatícios,  fixando-os  no  percentual  de  10%
sobre  o  valor  da  condenação.  Outrossim,  deu provimento  à  irresignação
apelatória apresentada pelo segundo promovido, para julgar improcedente a
demanda em relação a ele.

Em suas razões sustenta omissão do julgado, por não terem sido
levados em consideração dos artigos 186 e 927 do Código Civil no momento
da apreciação do valor da condenação em danos morais. 

Ante  o  exposto,  requer  que  sejam  acolhidos  os  embargos,
aplicando-lhes  os  efeitos  infringentes  com  o  fim  de  reformar  a  decisão
recorrida. 

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem.  Na  hipótese  em análise,  ao  revés  do  que  aduz  o
embargante, o Acórdão não se mostrou omisso, obscuro ou contraditório, mas
apenas contrário as suas argumentações.

Verifica-se  claramente que o acórdão embargado solucionou a
lide de forma devidamente fundamentada, com a análise das questões postas
pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes nos autos e a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa
ser sanada por meio de embargos de declaração.

Vejamos, pois, excerto da decisão:

“No  que  tange  à  fixação  dos  respectivos  valores,
Yussef Said Cahali (Dano Moral, 2ª ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais,  1999,  p.  266) pontifica que,
diante destas espécies de danos, o arbitramento do
quantum  indenizatório  é  delineado  levando  em
consideração a intensidade, gravidade, bem como a
natureza e a repercussão social do evento danoso.

Embargos de Declaração nº 0000448-33.2008.0831          2



No caso dos autos, embora não se possa quantificar
a dor do recorrido com o falecimento prematuro de
sua  esposa,  pois  que  é  impossível,  entendo  que  a
estipulação da quantia de R$ 800.000,00 (oitenta mil
reais),  fixada em primeiro grau,  revela-se razoável
de acordo com os parâmetros que vêm sendo fixados
por  nossos  tribunais,  não  merecendo,  portanto,
qualquer reparo a sentença de primeiro grau.”

Observa-se,  assim,  que  o embargante  cinge-se  a  discutir
matérias já amplamente abordadas no acórdão. Portanto, ao levantar tais
pontos  novamente,  o  insurgente  apenas  revela  seu  inconformismo  com  o
resultado de pontos da decisão que não lhes foram favoráveis, com vistas à
obtenção da modificação do decisum, o que é inadmissível na via do recurso
de integração. 

Da mesma forma, ao questionar o valor arbitrado a  título de
danos morais, o embargante tenta reformar o acórdão a fim de afastar tal ônus
que lhe fora imposto, ou, ainda, minorar o respectivo valor, o que também não
pode ser admitido por meio dos presentes aclaratórios.

Nesse  diapasão,  vislumbro  que  não  há  qualquer  omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os
embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento,
conforme o entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:  

“EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  FINS  DE  PRE-
QUESTIONAMENTO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÍTIDO IN-
TUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA EM CUJO
PONTO O ARRESTO FOI CONTRÁRIO AOS INTE-
RESSES  DO  EMBARGANTE.  MEIO  ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. Inocorrendo qualquer das
hipóteses previstas no art. 535, do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos, eis que não se prestam para
rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no  Acórdão.
Ainda que para fim de prequestionamento,  devem
estar  presentes  um dos três  requisitos  ensejadores
dos  embargos  de  declaração”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00167553920118152001,  3ª  Câmara  cível,  Relator
Desa. Maria das Graças Morais Guedes , j. em 15-
07-2014). (grifo nosso).

No  mais,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou

Embargos de Declaração nº 0000448-33.2008.0831          3



ser incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida
de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado, como é o
caso dos autos. Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO
DEMATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis  somente  para  sanar  omissão,  obscuridade
ou  contradição  contida  no  julgado.  Caso  não  se
configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados,  sob  pena  de  se  rediscutir  questão  de
mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos
índices deflacionários – foi dirimida de forma clara,
expressa e em acórdão devidamente fundamentado.
3.  São  impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por
objetivo  a  discussão  de  matéria  de  fundo
constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. (...) 5.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO
MEIRA,  Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/04/2013).

Ante  o  exposto,  não  havendo vício  a  ser  sanado na  decisão
combatida,  não merecem ser  acolhidos os  presentes  embargos,  mesmo que
com o fim de prequestionar a matéria. Assim, não há outro caminho a trilhar a
não ser manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Isso  posto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.  

 Participaram do julgamento,   o   Exmo. Dr.  Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. 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,  27   de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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