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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003079-02.2012.815.0251.
Origem : 4ª Vara de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos. 
Embargado : Félix Oliveira de Souza e Damiana Oliveira de Souza.
Advogado : Francisco Adailson C. de Sousa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  a
determinar o reexame do conjunto da matéria,  com
ampla  rediscussão  das  questões,  se  não  estiver
presente alguma das hipóteses do art. 535 do Código
de Processo Civil. 

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

Trata-se de  Embargos de Declaração, fls.  133/135,  opostos
pela  Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT S/A contra os
termos  do  Acórdão  exarado  às  fls.  126/131  que,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança  de  Seguro  DPVAT,  ajuizada  por  Félix  Oliveira  de  Souza  e
Damiana Oliveira de Souza  em face da seguradora,  negou provimento ao
recurso  apelatório  interposto  pelo  ora  embargante,  mantendo  incólume  a
decisão de primeiro grau.

Em suas  razões,  com fundamento  no  art.  535  do  Diploma
Processual  Civil,  alegou  a  embargante  que  o  julgado  atacado  merece  ser
esclarecido  quanto  à  data  de  incidência  da  correção  monetária.  Para  o
recorrente, a correção monetária deveria incidir  “da data do ajuizamento da
ação (07/05/2012) uma vez que a condenação fora em R$ (Real) e o índice de
correção monetária somente se aplica a moeda em vigor à época do sinistro,
que no caso era Cruzeiro (Cr$).” Segundo a seguradora, determinando-se a
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aplicação do índice a valores em Real (R$) ocorreria um conflito de cálculos,
o que resultaria em valores totalmente surreais.

Desta  feita,  requereu  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  para,
sanando  a  contradição  apontada,  modificar  a  decisão  embargada  quanto  à
incidência da correção monetária a ser observada da data do ajuizamento da
ação.

É o relatório.

DECIDO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
embargos de declaração.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  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  que  seja  amplamente
entendido o seu respectivo teor.

No  caso  em  apreço,  ao  revés  do  que  aduz  a  seguradora
embargante,  o  Acórdão  não  se  mostrou  omisso,  contraditório  ou  obscuro,
apenas contrário às argumentações recursais.

Apesar da recorrente alegar que houve contradição, acerca da
incidência  da  correção  monetária,  salta  aos  olhos  sua  clara  intenção  de
simplesmente revolver os argumentos jurídicos delineados no r. Acórdão. No
caso,  verifica-se  que  a  decisão  de  fls.  126/131 foi  extremamente  clara  no
tocante a correção monetária, não deixando existir quaisquer dúvidas quanto a
sua incidência. Senão vejamos:

“(....)  visando  a  preservar  o  poder  de  compra  da
quantia devida, a correção monetária incide desde a
data  do  sinistro,  e  não apenas  do  ajuizamento  da
ação. É o que enuncia a Súmula nº 43 do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:

“Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" - Súmula
n. 43/STJ.

Quanto  à  correção  monetária,  posição  firme  do
Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
MORTE.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
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PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  TERMO  A  QUO.
DATA DO ÓBITO DO SEGURADO.  SÚMULA
N. 405/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. SÚMULA N.
229/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INÍCIO.
DATA DO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É de três anos o prazo prescricional da ação de
cobrança do seguro obrigatório, contados, no caso,
da data do óbito do segurado (Súmulas n. 405 e 278
do STJ). 2. O pedido de pagamento do seguro na
via  administrativa  suspende o prazo prescricional
(Súmula n. 229/STJ). 3. No julgamento do recurso
especial,  é  inviável  alterar  as  conclusões  do
Tribunal de origem em relação ao termo a quo do
prazo  prescricional,  bem  como  acerca  da
ocorrência da suspensão deste ante a existência de
pedido  de  pagamento  na  via  administrativa
(Súmula  n.  7/STJ).  4. A  correção  monetária
incide  a  partir  da  data  do  evento  danoso.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.  ..EMEN:(AGARESP  201200345203,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA
TURMA, DJE DATA:20/05/2013 ..DTPB:.) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. MOTOCICLISTA. COLISÃO.
FIOS  DE  ALTA  TENSÃO.  CAUSA  MORTIS.
ELETROPLESSÃO.  NEXO  CAUSAL.  DANO
DECORRENTE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EVENTO  DANOSO.  1)  Para  o  pagamento  da
indenização correspondente ao seguro obrigatório
(DPVAT), exige-se tão somente a prova do acidente
e o dano decorrente, na hipótese o laudo pericial é
conclusivo. In casu, estando presente o nexo causal
entre o acidente e a morte da vítima,  ocasionada
pelo uso do veículo, a sentença condenatória não
merece reforma.  2) A correção monetária incide
do evento danoso, tratando-se de dívida por ato
ilícito.  Súmula nº 43 STJ.  3) Apelo desprovido.
(TJ-AP; APL 0029655-73.2011.8.03.0001; Câmara
Única; Rel. Des. Dôglas Ramos; Julg. 26/02/2013;
DJEAP 04/03/2013; Pág. 33) (fls. 129/131)

Logo,  diferentemente  do  que  faz  entender  a  recorrente,  de
contradição não se trata obviamente, mas sim de pontos de vistas diferentes.
Em que pese a moeda corrente, a época do sinistro, ser o Cruzeiro (Cr$), em
nada influencia  nos  cálculos  do  seguro  DPVAT,  que,  conforme fixado por
decisão judicial (fls. 74), deverá ser corrigido pelo INPC (Índice Nacional de
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Preço ao Consumidor). Ademais, o sistema contábil do Tribunal de Justiça da
Paraíba é preparado para as conversões de moedas sem que sejam geradas
quaisquer anomalias.

Dessa forma, observo não haver qualquer omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada na decisão objurgada, não podendo ser acolhidos
os presentes embargos.

Na verdade,  infere-se  que o real  objetivo  do embargante,  in
casu, é o reexame dos temas já ventilados por ocasião do julgamento do apelo,
com vistas à obtenção da modificação do decisum, o que é inadmissível na via
do recurso de integração. 

Nesse sentido,  colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO DE ACESSO. ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os embargos de  declaração,  conforme dispõe  o
art. 535, incisos I e II, do código de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

E,

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
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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  prequestionamento  se  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”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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