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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE
DE MERCADORIAS SEGURADAS. TOMBAMENTO
DA CARGA. MERCADORIAS AVARIADAS. DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  EMPRESA
PROMOVIDA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
INCONFORMISMO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.  PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de  obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame da decisão e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
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impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
205/213, opostos pela  Melhor Gás Ltda contra a decisão, fls. 195/203, prolatada nos
autos  da  Ação  Regressiva  de  Ressarcimento ajuizada  por  Berkley  International
Brasil Seguros S/A, a qual negou provimento à Apelação.

Nas  suas  razões,  a  recorrente  assevera  existir
omissão no decisum, alegando, em suma, ausência de prova acerca do dano material
suportado pelo autor, uma vez que “os documentos que comprovariam o pagamento
de  qualquer  valor  por  parte  da  empresa  ora  embargada,  estavam  eivados  de
nulidade, sendo tal ponto devidamente levantado em sede de apelação”, fl. 218.  Por
fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, e como consequência a modificação da
decisão combatida.

Tendo  em  vista  o  caráter  infringente  atribuído  à
insurreição, procedeu-se à intimação da parte embargada, fl. 226,  a qual apresentou
as respectivas contrarrazões, fls. 235/238, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou
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“for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e
II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

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.

In casu, sustenta a parte embargante a existência de
omissão no acórdão de fls.  195/203,  no que se refere ao dever de indenizar,  pois
segundo  pontua,  inexiste  comprovação  do  fato  constitutivo  do  direito  da  parte
autora, o que afasta sua responsabilidade. 

A respeito da matéria, vejamos o que disse a decisão
ora combatida, fls. 198/201:

Inicialmente,  importante  consignar  ter  restado
incontroverso  nos  autos,  o  acidente  de  trânsito
envolvendo o veículo de propriedade da Melhor Gás
Ltda,  de  placas  MON  6061,  ora  apelante,  e  o
caminhão  da  transportadora  Dinamo  Transportes
Ltda,  a  qual  teve sua mercadoria  segurada junto a
Empresa Berkley International Brasil Seguros S/A,
avariada, fls. 54/66, em razão do sinistro.
Senão  vejamos  o  relato  da  autoridade  policial  no
Boletim de Acidente de Trânsito colacionado à fl. 40:
Conforme  averiguações  realizadas  no  local  do
acidente, em Campina Grande-PB, no KM 138 da BR
230,  levantamos  através  dos  vestígios,  que  V2  M.
Benz/L1113  Placa  BWZ4148/PB  seguia  o  fluxo  da
rodovia quando foi colidido em sua traseira e lateral
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por V1 M.Benz/L1620 placa MON 6061/PB onde os
dois perderam o controle e saíram da pista, conforme
croqui.
Revela  anotar,  também,  que  restou  devidamente
provado, através dos documentos de fls. 45/81, que a
seguradora,  aqui  apelada,  pagou  a  quantia  de  R$
25.818,49 (vinte e cinco mil oitocentos e dezoito reais
e  quarenta  e  nove  centavos),  cumprindo  com  a
obrigação decorrente do contrato de seguro firmado
entre  Dinamo  Transportes  Ltda e  Berkley
International  do Brasil  Seguros S/A,  sub-rogando-
se, pois, nos termos dos arts. 346, III e seguintes do
Código  de  Civil,  em  todos  os  direitos  contra  a
empresa causadora do acidente, o qual ocasionou a
perda da carga segurada.   
Tal posicionamento encontra-se, inclusive, sumulado,
pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
Súmula  nº.  188:  O  segurador  tem  ação  regressiva
contra  o  causador  do dano,  pelo  que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 
Desta  feita,  para  a  seguradora  reaver  a  quantia
desembolsada é necessário tão somente provar que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva da empresa ré,
por se tratar de responsabilidade subjetiva, fato este
que  ficou  deveras  demonstrado,  sobretudo  pelo
documento de fl. 40, como acima citado.
A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl.  130,  a  qual  comunga  com  o  entendimento
adotado:
Desse  modo,  verificada  a  culpa  do  promovido  e
vislumbrando-se a existência do dever de indenizar,
pode a seguradora, como sub-rogada no direito de
segurado, propor ação em face do causador do dano,
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pleiteando o pagamento do que efetivamente pagou,
até o limite previsto no contrato de seguro, a teor do
disposto no art. 786 do Código Civil (…).
O  parecer  ministerial  de  fl.  185,  trilha  no  mesmo
sentido:
A partir dos dados especificados e destacados acima,
estreme  de  dúvidas  que,  tal  como  detectado  na
sentença recorrida, configurada a culpa do motorista
do veículo de propriedade do Apelante.
(…)
Assim, da análise das provas e argumentos carreados
aos  autos,  conclui-se  que  o  acidente  ocorreu  por
culpa  do  motorista  do  veículo  de  propriedade  do
Apelante.
Como  se  não  bastasse,  observa-se,  ainda,  que  o
condutor  do  veículo  de  propriedade  da  apelante
infringiu  o  art.  29,  II,  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro, que reza:
Art.  29.  O  trânsito  de  veículos  nas  vias  terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: 
(...)
II  -  o  condutor  deverá  guardar  distância  de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos,  bem como em relação ao  bordo da pista,
considerando-se,  no  momento,  a  velocidade  e  as
condições  do  local,  da  circulação,  do  veículo  e  as
condições climáticas; 
Sobre a matéria, Rui Stoco: 
O motorista que segue com seu carro atrás de outro
veículo, prudentemente, deve manter uma razoável
distância do mesmo, atento à necessidade de ter de
parar de um momento para o outro. Ele não vê e não
sabe,  às  vezes,  o  que  se  encontra  na  dianteira  do
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veículo em cujo rastro prossegue. Mandaria, por isso
mesmo,  a  prudência,  que tivesse cautela  a  atenção
redobradas  para  que  não  se  deixasse  colher  de
surpresa por alguma freada possível do veículo após
o  qual  ele  desenvolve  sua  marcha  (In.
Responsabilidade  Civil  e  sua  interpretação
jurisprudencial,  Editora  Revista  dos  Tribunais,  4ª
Edição, p. 891, com citação de Wilson Melo de Silva).
Assim, entendo que a ré é responsável pelos danos
advindos  do  acidente  ocorrido,  devendo,  portanto,
ressarcir  a  quantia  adimplida  pela  recorrida,  em
razão de não ter provado fato modificativo, extintivo
ou impeditivo  do  direito  da  requerente,  deixando,
assim, de cumprir o que determina o art. 333, II, do
Código de Processo Civil.
Calha, mais uma vez, transcrever trecho do parecer
opinativo do Parquet, fl. 185:
Em  observância  ao  art.  333  do  CPC,  deveria  o
apelante  fazer  prova  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, tarefa da qual não se desincumbiu.
Por fim,  quanto  à  extensão dos  danos materiais,  a
Apelada produziu prova consistente nas notas fiscais
das  fls.  67/81,  as  quais,  além  de  demonstrarem  o
efetivo  dispêndio  dos  valores  alegados,  têm
presumida idoneidade, não prestando a impugnação
meramente genérica do Apelante para desautorizá-
las.

Desse modo, observo não haver qualquer vício a ser
sanado, ficando evidente à intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já
posta em análise e reformar a decisão, fazendo prevalecer seu entendimento, sendo
inadmissível na via do recurso de integração.
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A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o
tema, já decretou:

Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo
Civil,  destinam-se  os  embargos  de  declaração  a
expungir  do  julgado  omissões,  obscuridades  ou
contradições,  não  se  caracterizando  via  própria  à
rediscussão do mérito da causa. (Edcl no AgRg no
AgRg  no  Ag  462597/RJ,  Relator:  Ministro  Castro
Filho, 3ª Turma, DJU de 20/11/2006, p. 299).

Diante  dessas  considerações,  inexistindo  qualquer
omissão  no  acórdão  hostilizado,  é  de  se  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
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                                 Relator
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