
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 0101494-65.2010.815.0000
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Raimunda Pedrosa de Lucena
Advogado : Jailton Chaves da Silva
Embargado : Itaú Seguros S/A
Procuradora : Rostand Inácio dos Santos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
RESCISÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA.  COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. DESRESPEITO AOS INCISOS V E
IX,  DO  ART.  485  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  INOCORRÊNCIA.  LAUDO  PERICIAL
CONCLUSIVO.  INVALIDEZ PERMANENTE NÃO
CARACTERIZADA.  UTILIZAÇÃO  DA  AÇÃO
RESCISÓRIA  COMO  SUCEDÂNEO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO
ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 
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- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e, ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

- O que autoriza a rescisão do julgado é a violação
literal  de  lei,  ou  seja,  a  aplicação  de  dispositivo
normativo  em  hipótese  que  não  suporta  sua
incidência ou a não aplicação nos casos que reclama.

- O erro de fato que justifica desconstituição da coisa
julgada  restará  caracterizado  quando  o  julgador
considera,  para  formar  sua  convicção  e  decidir  a
controvérsia, fato inexistente ou, ainda, quando deixa
de admitir fato efetivamente ocorrido, situação não
verificada nos autos.

-  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  contradição,
obscuridade  ou  omissão  no  decisório  impugnado,
não merece acolhimento o reclamo, eis que, mesmo
para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao  preenchimento de  um dos
pressupostos específicos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Raimunda  Pedrosa  de  Lucena interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,  com efeito modificativo, fls. 153/159, contra os
termos do acórdão de fls. 133/145, que julgou improcedente a ação rescisória por ela
proposta, haja vista não ter restado caracterizada a ocorrência das hipóteses do art.
485, V e IX, do Código de Processo Civil.

Em suas  razões,  alega,  em resumo,  a  existência  de
contradição  no  decisório  combatido,  ao  fundamento  de  a  decisão  destoar  da
realidade dos autos, especialmente das provas técnicas que comprovam a debilidade
que  lhe  acomete,  provas  estas  que,  no  entender  da  recorrente,  não  foram
consideradas quando da prolação do provimento embargado. Ao final, destaca a sua
intenção de prequestionar a matéria discutida.

Contrarrazões, fls. 165/173, repisando os argumentos
já expostos na contestação.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início,  não existindo incoerência ou omissão no
acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

Consoante os termos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
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ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

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,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões, quando o
então relator, em razão da não ocorrência das hipóteses previstas no art. 485, incisos
V e IX, do Código de Processo Civil, decidiu pela improcedência da ação rescisória e,
de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios, sob a alcunha de contradição,
tão somente para fins de rediscussão e prequestionamento da matéria discutida nos
autos.

Ora,  como  bem  consignou  o  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho por ocasião do julgamento da rescisória,
fls.  133/145,  a violação de lei  que autoriza a desconstituição do julgado é aquela
literal, isto é, a utilização de dispositivo legal em hipótese de sua não incidência ou a
sua não aplicação quando necessário, situação não verificada no caso em testilha. Em
outras palavras, “A violação ao literal dispositivo de Lei que autoriza o ajuizamento
da ação rescisória está consubstanciada pelo desprezo externado pelo órgão judicial
em relação à ordem jurídica em vigor, não podendo esse instrumento processual ser
utilizado como sucedâneo recursal.”  (TJPB;  AGInt  200.2007.735245-4/004;  Segunda
Seção  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
01/04/2013; Pág. 9).
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Nesse sentido, o seguinte julgado: STJ; AgRg-AREsp
243.473; Proc. 2012/0217811-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg.
26/02/2013; DJE 04/03/2013.

Da  mesma  forma,  o  erro  de  fato  que  justifica  a
rescisão da coisa julgada estará caracterizado quando Magistrado apreciar de forma
equivocada a narrativa dos autos, o que também não ocorreu, haja vista a sentença
rescindenda ter sido fundamenta em laudo pericial conclusivo, onde se consignou
que a embargada/vítima não apresentava debilidade permanente, fls. 37/38.

Percebe-se,  portanto,  sem  maior  esforço,  que  a
intenção da embargante é utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, haja
vista  a  sua  intenção  de  reformar  provimento  judicial  que  lhe  foi  desfavorável.
Todavia, a ação rescisória “não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, uma
vez que destinada apenas a situações arroladas taxativamente no art. 485 do CPC, em
casos de flagrante transgressão à Lei, que não é a hipótese dos autos. (STJ; AgRg-
REsp  1.215.321;  Proc.  2010/0177552-5;  MG;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto
Martins; Julg. 17/04/2012; DJE 25/04/2012).

Ademais,  a  avaliação  do  acerto  da  decisão
rescindenda no que se refere à valoração das provas técnicas e do laudo pericial não
se amolda ao conceito de violação a dispositivo legal ou erro de fato para fins de
estabelecer o juízo rescindente, ou seja, de desconstituição da coisa julgada.

Logo,  no  acórdão  recorrido  inexiste  qualquer
contradição  ou  obscuridade,  a  merecer  esclarecimento,  tampouco  omissão,  a
reclamar pronunciamento complementar, sendo a rejeição dos presentes embargos
medida cogente.

Esclarece-se,  por  fim,  que  a  pretensão  de
prequestionamento, requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores,
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a  teor  das  Súmulas  nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica
condicionada ao reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do Código de
Processo  Civil,  conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  senão
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.  1.  Não  havendo  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, merecem
ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
com o propósito infringente. 2. "esta c. Corte já tem
entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 
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Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  quaisquer  dos  vícios  declinados  pelo
insurgente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
perseguido pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, na eventual ausência do Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente).  Participaram do julgamento,  o  Relator,
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e os Desembargadores Maria das Graças
Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz,  Ricardo Vital  de  Almeida (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e
Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor,
representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de agosto de 2014
- data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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