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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO 
CÍVEL.  SEGURO OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  AÇÃO 
DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO 
COMPROVAÇÃO.  ART.  333,  INCISO I,  DO CPC. 
REFORMA DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DO 
ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC.  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Os Embargos Declaratórios têm a finalidade 
de esclarecer pontos omissos, obscuros ou 
contraditórios existentes na decisão, não servindo 
para reexame de matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl. 216.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios, (fls. 201/212), interpostos 

por JOÃO LUIS DO NASCIMENTO FILHO, visando sanar omissão na Decisão 

Monocrática de fls. 197/199, sustentando que o  decisum omitiu-se quanto à 

existência dos três Laudos Periciais acostados aos autos às fls. 110, 112 e 
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155/156 que comprovam o nexo de causalidade entre a lesão apresentada 

pelo Embargante e a sua invalidez permanente.

É o relatório. 

VOTO

Não assiste razão à pretensão do Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art. 

535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado, omissão, 

contradição e obscuridade.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar clara a decisão 

proferida, livrando-a de imperfeições, sem modificar a essência. 

A irresignação do Recorrente é no sentido de que o decisum 

monocrático omitiu-se quanto à existência dos três Laudos Periciais acostados 

aos autos às fls. 110, 112 e 155/156 que comprovam o nexo de causalidade 

entre a lesão apresentada pelo Embargante e a sua invalidez permanente.

Pois bem.

No caso dos autos, os Laudos Periciais acima referidos não 

foram determinantes  para  comprovar  o  nexo de causalidade,  uma vez que 

foram produzidos  quatro  anos  após  o  alegado  acidente.  Diante  das  datas 

contidas na exordial com os elementos probatórios trazidos ao longo do feito, 

percebe-se a fragilidade da pretensão material perseguida pelo Recorrente.

Na peça atrial, afirma o Embargante que foi vítima de acidente 

de  trânsito  verificado  em  05  de  novembro  de  2008,  do  qual  lhe  resultou 

invalidez permanente (fl. 03).

Boletim  de  Ocorrência  Policial  foi  realizado  em  04  de 
novembro de 2008, portanto, um dia antes da data em que o Suplicante afirma 

ter ocorrido o acidente.
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À fl.  16,  o  Atestado Médico produzido pelo Hospital  Antônio 

Targino informa que o Autor ficou internado no período de 14 a 17 de janeiro 
de 2008, com CID S42.1 e S72.3, isto é, fratura da diáfise do fêmur e fratura da 

omoplata, respectivamente. 

A Declaração Médica do Hospital  Antônio Targino, de que o 

Embargante encontrava-se em pós-operatório,  é datada em  26 de maio de 
2008 (fl. 17). 

O Laudo Traumatológico, fl. 112, relata que o acidente ocorreu 

em janeiro de 2008. Já o Laudo realizado pelo Mutirão DPVAT, afirma que a 

data do acidente é 05 de novembro de 2008 (fl. 148).

Há clara confusão quanto ao dia do acidente e sua veracidade, 

tornando difícil ao julgador ter certeza da avaria ocorrida.

Ainda  que  seja  formalismo  exacerbado,  na  demanda  em 

julgamento,  inexiste,  em  todo  o  caderno  processual,  prova  idônea  à 

demonstração clara do fato ocorrido.

Se o mesmo está levantando sua contrariedade à interpretação 

dada por este  Relator às questões decididas no feito em tela, está, de fato, 

pretendendo modificar os próprios fundamentos da decisão, e a isso não se 

prestam os Aclaratórios.

O STJ  já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 
535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE 
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se 
improcedentes os embargos declaratórios em que as 
questões levantadas traduzem inconformismo com o teor 
da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias 
já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 
obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Embargos de 
declaração rejeitados. (STJ –  EEDAGA 585.172, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T, DJ 01.07.2005, p. 373)
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Outrossim, o decisum não está obrigado a detalhar o 

julgamento para contentar o anseio da parte, conforme já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em aresto a seguir colacionado:

“Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que se adeque a decisão ao entendimento do 
embargante”. (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067).

Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da 

omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, pretendem 

rediscutir questão clara e amplamente decidida.

Os Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o 

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação 

aleatória de contradição, omissão ou obscuridade,  sem a sua demonstração 

específica e concreta, não possui o condão de justificar a interposição dos 

Aclaratórios.

No caso concreto, a  Decisão  Monocrática  encontra-se 

suficientemente fundamentada, prevalecendo o princípio do livre 

convencimento motivado, segundo o qual o magistrado forma e firma sua 

convicção a partir das provas, da legislação pertinente, da jurisprudência, 

enfim, sem estar, necessariamente, vinculado às alegações das partes.

Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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