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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  –  OMISSÃO  –
PREQUESTIONAMENTO –  DECISÃO  ATACADA –
FUNDAMENTO  COMPLETO  E  EXAURIENTE  PARA
SOLUCIONAR  A  LIDE  –  AUSÊNCIA  DE  QUALQUER
VÍCIO A DEMANDAR COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo  1.022  do  CPC/2015,  exigindo-se,  para  seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
favoráveis, com nítido rejulgamento dos temas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos Declaratórios (fls.  338/347) opostos  por
Unesc  –  União  de  Ensino  Superior  de  Campina  Grande contra decisão
monocrática que deu provimento parcial ao apelo para reconhecer o dever de
indenizar, a título de dano moral e arbitrar em R$10.000,00 (dez mil reais) em
favor da autora, reformando a sentença de improcedência proferida nos autos
Ação de  Obrigação de Fazer  c/c  Indenização por Dano Moral  proposta por
Natália Juliana Oliveira Menezes contra o recorrente.
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Apoiado no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, sustenta
o  embargante  a  necessidade  de  prequestionar  a  matéria  e  diz:  i)  haver
negativa de vigência à CF, art. 207; Lei 9.394/96, art. 53, I e VII; CC, art. 188 e
art. 422; ii) haver dissídio jurisprudencial em torno da matéria, inclusive do dano
moral,  eis  que  outros  julgados  decidiram  contrariamente  ao  acordão
embargado; iii) minoração do valor cominado por dano moral.  Ao final pede o
acolhimento dos embargos.

Intimada a parte adversa para contrarrazões, quedou inerte, fls.
364.

VOTO
 
Passando  a  apreciação  da  matéria  descrita  em  sede  de

Embargos de Declaração, não verifico razão para seu acolhimento, exatamente
por  não  vislumbrar  nenhuma  das  hipóteses  previstas  no  artigo  1.022  do
CPC/2015.

1.  Diz que houve negativa de vigência e violação a leis  (CF,
art.  207;  Lei  9.394/96,  art.  53, I  e VII;  CC, art.  188 e art.  422).  Citou os
dispositivos legais, mas não faz nenhum questionamento da matéria.

Inicialmente,  ressalto  que  não  se  prestam os  embargos  de
declaração para fomentar debate em torno de negativa de vigência das citadas
normas.  Afinal,  “negar  vigência  é  negar  aplicação;  é  deixar  de  reconhecer
eficácia à norma jurídica, no caso concreto.” (STJ - 4ª T.; Rec. Esp. nº 18.048-
0-RJ;  Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira;  j.  26.10.1993;  v.u.).  BAASP,
1857/232-j, 02.07.1994.)

Na espécie, as normas foram aplicadas à luz do entendimento
firmado pela relatoria, inclusive com as seguintes ressalvas: 

- “Inobstante a autonomia administrativa conferida as Instituições
de Ensino Superior, tal autonomia não deve ser observada de forma absoluta.”

-  “Restando caracterizada a responsabilidade civil da promovida
exsurge cristalino o dever de reparar, em decorrência da  mudança de turno,
com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no tocante ao dever de
indenizar”.

Com o pronunciamento supra, vê-se, aliás, a evidente aplicação
da norma,  caindo por  terra a alegada  negativa  de vigência dos nominados
preceptivos  legais.  Todavia,  se  foi contrária à sua  pretensão,  é  uma  outra
questão.

2.  Por  outro  lado,  a omissão  a  se  presta  o  manejo  de
embargos  de  declaração  diz  respeito  à  completa  ausência  de
manifestação sobre a matéria.  O recurso jamais é meio para  questionar
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nova  jurisprudência,  ou  confrontar  jurisprudências e  provocar  o
reposicionamento da turma julgadora.

Além disso,  pelo  princípio  da  segurança  jurídica  das  decisões
jurisdicionais,  não  devem  os  embargos  ser  utilizados  como  meio  de
uniformização de jurisprudência.

Na espécie, o embargante colacionou julgados de outras Cortes,
em casos possivelmente semelhantes, dos quais se verifica que o resultado
dos julgamentos foram contrários ao caso desde autos, na tentativa de revelar
dissídio jurisprudencial. 

Todavia, ainda que os julgados citados não estejam na mesma
linha de raciocínio, não quer dizer que algum julgado esteja imperfeito. Afinal,
sequer se pode mensurar as particularidades de cada caso e confrontar com a
situação fática deles. 

De  igual  modo,  não  existir  dano  moral,  notadamente  ao  citar
precedente (AC 0021047-52.2013.815.0011) do Des. José Ricardo Porto,  por
ter este relator entendido, em caso similar, tratar de mero aborrecimento, por
obvio, inexistiu dano moral.

Nesse aspecto, ressalto  que por  minhas convicções,  enveredei
por  caminho  diverso,  reconhecendo  a  existência  do  dano  moral,  e  sequer
participei  daquele  julgamento.  Além  disso,  fomentar  debate  em  torno  da
questão,  inclusive  da  redução  do  valor  arbitrado,  trata  de  rejulgamento  da
causa1 e não se prestam os Embargos de Declaração para tal finalidade. 

Assim, diante desse cenário, ou seja,  de ter a decisão atacada
apreciado a tônica processual de forma exauriente e da  ausência de eiva ou
ponto  que  deva  se  pronunciar,  outro  caminho  não  há,  senão  rejeitar  os
embargos. 

Por outro lado, mesmo que o propósito seja o de prequestionar a
matéria para viabilizar a interposição de recurso para as instâncias superiores,
é pertinente esclarecer que reza o art. 1.025 do CPC/2015: 

Art.  1.025.  Consideram-se  incluídos  no  acórdão  os
elementos  que  o  embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-

1EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  REQUISITOS
DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.  Depreende-se do artigo 1.022,  e seus incisos,  do novo Código de Processo Civil  que os embargos de
declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o  qual  deveria  ter  se  pronunciado o  julgador,  ou  até  mesmo  as  condutas  descritas  no  artigo  489,
parágrafo  1º,  que  configurariam a  carência  de  fundamentação válida.  Não se  prestam os  aclaratórios  ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022
do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)
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questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração
sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  superior
considere  existentes  erro,  omissão,  contradição  ou
obscuridade. 

Portanto,  em  face  da  dicção  do  citado  preceptivo,  a  mera
interposição de embargos declaração é o suficiente para prequestionar matéria,
ainda que o recurso seja rejeitado. 

A simples  oposição  dos  embargos  supre  o  requisito  do
prequestionamento para fins de recursos especial e extraordinário2. Na espécie
os citados preceptivos com intuito de prequestionamento foram debatidos ao
longo da decisão.

Ao  mais,  o  Pretório  Excelso  decidiu:  “o  prequestionamento
prescinde da referência, no acórdão proferido, a número de artigos, parágrafos,
incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador
haja adotado entendimento explícito a respeito."(STF - RE nº 170.204 - SP, rel.
Min.  Março  Aurélio,  in  RTJ  173/239-240).  Na  espécie,  houve  expresso
pronunciamento aos dispositivos que pretende prequestionar.

Enfim, a par destas considerações, notadamente a inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas na decisão embargada,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de maio
de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

2[…] 1.   Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado ou corrigir erro material.2.   […] 4.  Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou
rejeitados. 5.   Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1293990/RN,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016)
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