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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0032703-21.2011.815.2001.
Origem :  9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
01 Embargante : Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda.
Advogado : Humberto Malheiros Gouvêa (OAB/PB 11.545).
02 Embargante : Nobre Seguradora do Brasil S/A.
Advogado : Maria Emilia Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23.748).
Embargado : Bruno Carvalho de Albuquerque.
Advogado : Priscila Coutinho Ferreira (OAB/PB 14.236).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  1.  CONTRADI-
ÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE
DE  PREQUESTIONAMENTO.  MULTA  DO  ART.
1.026,  §2º  DO  NCPC.  INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  CARÁTER  PROTELATÓRIO.
SÚMULA Nº 98 DO STJ. 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, mesmo  que
tenham finalidade específica de prequestionamento.

- As irresignações aos fundamentos narrados no  decisum
combatido  devem  ser  interpostas  através  do  recurso
adequado para impugná-lo, não se prestando os embargos
declaratórios para tal finalidade.

- Não vislumbrando o caráter protelatório da irresignação
em tela, ante o notório propósito de prequestionamento das
matérias,  incabível  a aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2º, do NCPC. Incidência da Súmula nº 98 do STJ.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  2.
INTEMPESTIVIDADE.  INOBSERVÂNCIA  DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 1.023 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  DE  2015.  NÃO
CONHECIMENTO.
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-Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias,
em  petição  dirigida  ao  juiz,  com  indicação  do  erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo. 

-Não se  conhece de  embargos de declaração interpostos
fora do quinquídio previsto no artigo 1.023 do CPC/15, eis
que intempestivo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar os embargos de
declaração  da  Transnacional  Transporte  Nacional  de  Passageiros  Ltda e  não
conhecer dos aclaratórios da Nobre Seguradora do Brasil S/A, à unanimidade, nos
termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declarações  (fls.  208/212  e  220/225)
opostos  pela  Transnacional  Transporte Nacional  de Passageiros  Ltda  e pela
Nobre Seguradora do Brasil S/A, desafiando os termos do acórdão (fls. 196/206),
o qual deu provimento parcial ao recurso apelatório interposto pelo ora recorrente,
reduzindo o  valor  dos  danos  morais,  nos  autos  da Ação  de  Indenização  por
Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes  ajuizada por Bruno Carvalho
de Albuquerque.

Nos primeiros embargos, aduz o recorrente que o acórdão combatido
é omisso e contraditório, porquanto os juros de mora e a correção monetária apenas
são contados quando o valor é fixado. Ainda destaca que não há comprovação do
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, eis que o sinal estava verde para
o  motorista  do  ônibus  e  vermelho  para  o  motociclista.  Ao  final,  ressalta  o
prequestionamento  da  matéria  e  requer  o  acolhimento  dos  embargos  com  a
modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas (fls. 214/218), rogando pela manutenção
do acórdão e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

A  Nobre  Seguradora  do  Brasil  S/A  também  opôs  Embargos
Declaratórios  (fls.  220/225),  aduzindo  a  existência  de  contradição  no  acórdão
quanto ao termo inicial dos juros de mora, como também enfatiza a omissão no que
concerne à questão preliminar suscitada em contrarrazões.

A parte embargada apresentou contraminuta (fls. 229/234), rogando
pela manutenção da decisão embargada e requerendo a aplicação de multa prevista
no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO.

-  Dos  embargos  declaratórios  1:  Transnacional  Transporte
Nacional de Passageiros Ltda:
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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.

Neste  ínterim,  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 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).

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  apesar  de  o  embargante  afirmar  a
necessidade  de  melhor  análise  da  matéria,  em  verdade,  apenas  apresenta
inconformismo quanto ao teor do julgado colegiado devida e fundamentadamente
proferido,  tendo  a  Segunda  Câmara  Cível  deste  Colendo  Tribunal  decidido,  à
unanimidade,  pelo  provimento  parcial  do  recurso  com  a  redução  do  quantum
indenizatório fixado na sentença.

Ora,  a  questão  dos  juros  de  mora  e  da  correção  monetária  foi
devidamente analisada no acórdão combatido, tendo os julgadores entendido pela
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aplicação  correta  das  Súmulas  nºs  54  e  362  do  STJ,  por  se  tratar  de
responsabilidade extracontratual. Vejamos os enunciados:

Súmula nº 54. “Os juros de mora fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Súmula  nº  362. “A  correção  monetária  do  valor  da
indenização  do  dano  moral  incide  desde  a  data  do
arbitramento”.

Assim, os juros de mora incidirão desde o evento danoso, ao passo
que a correção monetária flui a partir do arbitramento definitivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  RECURSO  ESPECIAL  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONTRATUAL.  DANO
MORAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  FIXAÇÃO  DEFINITIVA.
DATA  DO  ARBITRAMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embargos de declaração
recebidos  como  agravo  regimental  em  face  do  nítido
caráter  infringente  das  razões  recursais.  Aplicação dos
princípios da fungibilidade e da economia processual. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
os juros moratórios são contados da data da respectiva
citação  nas  hipóteses  de  responsabilidade  contratual,
como no caso dos autos.  3.  Nas indenizações por dano
moral,  o  termo  inicial  para  a  incidência  da  correção
monetária é a data da prolação da decisão em que foi
arbitrado  definitivamente  o  valor  da  indenização.  4.
Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas
para determinar  a  incidência  da  correção monetária a
partir  da  data  do  arbitramento. (STJ/Edcl  no  REsp
1062990, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em
27/08/2013).

Na  verdade,  a contradição  que  enseja  embargos  de  declaração  é
aquela eventualmente existente entre as proposições e a conclusão do acórdão, e
não se configura se a conclusão do acórdão está em plena correlação com suas
premissas.

Cumpre  ressaltar,  ainda,  que  ficou  esclarecido  no  acórdão
embargado a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, senão
vejamos:

“(…) Pela própria narrativa dos fatos pelo motorista da
empresa  de  transporte  coletivo  é  possível  aferir,  pelas
regras de experiência ordinária, a existência da conduta
comissiva do motorista do ônibus e o nexo de causalidade
entre a conduta e o dano.
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Ora, o acidente ocorreu numa segunda-feira por volta das
08:00h, havendo movimentação considerável no trânsito,
sendo  ilógica  a  afirmação  de  que  estava  engatado  na
terceira  marcha  quando  avistou  o  sinal  vermelho,  e
depois verde, quando colocou a quarta marcha.

Diante do trânsito no local, da existência de veículos na
frente do ônibus – por se encontrar o sinal vermelho - e
verificando-se que se tratava de uma subida no sentido
Lagoa Praça da Independência, não é possível crer que o
sinal  estava  vermelho  e  o  motorista  ainda  conseguiu
mudar da terceira para a quarta marcha, atravessando o
cruzamento numa velocidade considerável, sendo ilógica
a  afirmação  do  condutor  do  veículo  de  transporte
coletivo, pelas regras de experiência ordinárias.

Pelo  visto,  como  bem  destacado  pelo  magistrado  de
primeiro  grau,  o  motorista  do  ônibus  passou  no  sinal
amarelo/vermelho e o motorista da moto estava  próximo
a  faixa,  acelerando  imediatamente  com  a  abertura  do
semáforo, motivo pela qual ocorreu a colisão, devendo ser
afastada a culpa exclusiva da vítima.

Por  isso,  a  prova  testemunhal  produzida  nos  presentes
autos foi  suficiente a confirmar a ocorrência do acidente
nos moldes narrados pela parte autora, tendo o motorista
do ônibus avançado o sinal amarelo/vermelho, conforme
as  declarações  prestadas  pelo  próprio  motorista  do
ônibus e as regras de experiência comum.

Logo,  conforme  visualizado  pelo  magistrado  a  quo,
restaram  caracterizados  os  pressupostos  da
responsabilidade  civil  objetiva,  devendo  ser  mantida  a
sentença que condenou a indenizar a parte autora pelos
danos morais suportados. (...)” (fls. 203).

Nesse  diapasão,  vislumbro  que  não  há  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:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de
declaração consubstanciam recurso de integração, não
se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não  havendo
omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não são
cabíveis os embargos de declaração, mesmo que tenham
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finalidade específica de prequestionamento. - 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em 22-09-2015)
- (grifo nosso). 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  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 e inexistindo quaisquer
das  hipóteses  justificadoras  do  expediente,  impõe-se  a
sua rejeição. Nem mesmo para fins de prequestionamen-
to se pode desejar repisar os argumentos, os quais resta-
ram repelidos pela fundamentação desenvolvida na deci-
são. 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”.
(TJPB; Rec. 058.2011.000168-0/003; Quarta Câmara Es-
pecializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nób-
rega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15)- (grifo nos-
so). 

Por tudo o que foi exposto, inexistindo vício a ser sanado na decisão
combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda que com a
finalidade de prequestionamento. 

No que tange ao requerimento de aplicação da multa prevista no art.
1.026,  §2º,  do NCPC,  sob  o  argumento  de  insurgência  aclaratória  com caráter
protelatório, entendo que não merece prosperar. Ora, de acordo com a Súmula nº 98
do STJ, não tem caráter  protelatório o manejo de embargos de declaração com
propósito de prequestionamento de matérias, o que ocorreu no presente caso.

- Dos embargos de declaração 2: Nobre Seguradora do Brasil
S/A: 

Inicialmente, cumpre registar que, embora conste na petição de fls.
220/225 que a parte vem interpor “Contrarrazões aos Embargos de Declaração”,
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vê-se  que,  na  verdade,  estamos  diante  do  recurso  de  embargos  declaratórios
propriamente dito e como tal será considerado.

No mais, para que o mérito, posto em discussão pela parte, possa ser
analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos processuais de
desenvolvimento válido e regular do processo, considerados genericamente como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse  contexto,  cabe ao julgador,  no  âmbito  recursal,  conferir  se
estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são  tradicionalmente
classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.  Dentre  os  primeiros,
encontramos  a  exigência  do  cabimento,  da  legitimidade,  do  interesse  e  da
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos, temos de averiguar: a comprovação da tempestividade na interposição
recursal;  a  devida  prova  do  preparo;  bem como  se  há  regularidade  formal  no
conteúdo da irresignação.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou no regramento acerca
dos  prazos  para  interposição  de  recursos,  tendo  padronizado  os  lapsos  em  15
(quinze) dias, à exceção dos embargos de declaração. A contagem, a despeito de
continuar com as regras de exclusão do dia de início e inclusão do termo final e
prorrogação  ao  dia  útil  subsequente  quando  encerrado  antes  da  hora  normal,
ganhou novos contornos, devendo ser realizada apenas nos dias úteis e principiada
no seguinte quando também no primeiro dia houve alteração no expediente forense
ordinário.

A propósito, confira-se o art. 224 do Código de Processo Civil de
2015:

“Art.  224.   Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos
serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o
dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos  para  o  primeiro  dia  útil  seguinte,  se
coincidirem  com  dia  em  que  o  expediente  forense  for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou
houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil
que seguir ao da publicação”. 

Assim  sendo,  a  tempestividade  deverá  ser  auferida  mediante  a
contagem dos dias úteis, iniciando do dia seguinte ao da publicação da decisão. 

Com relação aos embargos de declaração, o artigo 1.023 do CPC/15
dispõe:
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Art.  1023.  Os  embargos  serão  opostos,  no  prazo  de  5
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo. 

No caso, o acórdão cuja omissão/contradição se pretende sanar foi
publicado no dia 15/09/2017 (sexta-feira), logo a contagem do prazo (5 dias) para
interposição  dos  embargos  de  declaração  começa  no  dia  18/09/2017  (segunda-
feira), findando-se no dia 22/09/2017 (sexta-feira) e não no dia 23/10/2017.

Deixando  de  protocolar  os  embargos  de  declaração  dentro  do
quinquídio previsto no artigo 1.023 do CPC/15, o recurso reputa-se intempestivo,
não merecendo ser conhecido.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não
se conhece de recurso interposto após o encerramento do
prazo estabelecido pelo art. 1.023, caput, do CPC/2015.
2.  "Publicada a decisão monocrática  e  transcorrido  in
albis o prazo para a interposição de eventual recurso, e,
ainda, lavrada a certidão de trânsito e termo de remessa
dos  autos  à  origem,  tem-se  por  exaurida  a  prestação
jurisdicional  desta  Corte,  caracterizando-se,  assim,  a
inviabilidade da via eleita" (AgRg no AREsp 633.408/SP,
Rel.  Ministro  Marco  Buzzi,  Quarta  Turma,  DJe
7/12/2016). 3.  Embargos de declaração, autuados como
expediente  avulso,  não  conhecidos.  (EDcl  no  AgInt  no
AREsp  998.420/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/08/2017,  DJe
25/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  3/STJ.  EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O presente
embargos  de  declaração  não  deve  ser  conhecido,
porquanto  intempestivo.  Conforme  preceitua  o  artigo
1.023  do  CPC/2015,  o  prazo  para  a  oposição  dos
embargos  de  declaração  é  de  5  (cinco)  dias.  Em
complemento,  importante  anotar  que  nos  termos  do
artigo  219  do  CPC/2015,  na  contagem  dos  prazos
processuais  computar-se-ão  somente  os  dias  úteis.  2.
Com efeito, a decisão embargada foi disponibilizada no
DJe  em  4/5/2017  e  publicada  em  5/5/2017,  conforme
certificado à fl. 783 (e-STJ). O prazo de cinco dias para
oposição  dos  embargos  expirou  no  dia  12/5/2017,
conforme  certidão  à  fl.  792  (e-STJ).  Contudo,  os
embargos  de  declaração  foram  protocolizados  somente
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em  em  22/5/2017.  3.  Embargos  de  declaração  não
conhecidos. (EDcl  no  AgInt  nos  EDcl  no  REsp
1632159/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/08/2017, DJe 23/08/2017)

Assim, se os embargos ora em análise não preenchem o pressuposto
de admissibilidade consistente na tempestividade de interposição, impõe-se o não
conhecimento recursal. 

Frise-se, por fim, que a prolação da presente decisão não infringe o
princípio da não surpresa previsto no art. 933 do Código de Processo Civil de 2015,
haja vista que a questão da tempestividade recursal foi devidamente enfrentada pela
parte, no momento do ato de interposição, no âmbito do qual afirmara se encontrar
o  recurso  em  obediência  ao  correspondente  prazo  final.  Por  fim,  ressalto  a
impossibilidade de análise do pedido de aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§2º, do CPC, tendo em vista que a súplica aclaratória sequer foi analisada por esta
Corte de Justiça, ante a intempestividade.

Isto  posto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS
opostos pela Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda. No mais,
NÃO CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS opostos pela Nobre Seguradora do
Brasil S/A.

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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