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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000972-08.2013.815.0911
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Serra Branca
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S/A
ADVOGADO: Samuel Marques Custódio de Albuquerque 
EMBARGADO: Luciano Gonçalves Barreto
ADVOGADO: Marcos Antonio Inácio da Silva 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  INVALIDEZ  PARCIAL  DE
MEMBRO SUPERIOR DIREITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
NO  1º  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.  SUPOSTA CONTRADIÇÃO  NO ACÓRDÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

1. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal
dos embargos de declaração –  especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização –  não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão ou contradição.”  (STF - AI-AgR-ED-ED 177313/MG -
Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05/11/1996).

2. “Os embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou
obscuridade, não a adequar a decisão ao entendimento do
embargante.”  (STJ - EDcl na MC 7332/SP –  Relator: Ministro
Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma – julgamento: 17.02.2004
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– publicação: DJU 22.03.2004 p. 291).

3. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A opôs  embargos de  declaração,  com  efeitos  modificativos, contra
acórdão (f.  100/109) que  rejeitou as preliminares e, no mérito, negou
provimento à apelação interposta em face da sentença do Juiz da Vara
Única da Comarca de Serra Branca (f. 57/60), que julgou procedente o
pedido  formulado  na  ação  de  cobrança  de  seguro  DPVAT  movida  por
LUCIANO GONÇALVES BARRETO. 

O acordão embargado ostenta a seguinte ementa:

1ª  PRELIMINAR. CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  DPVAT.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  DISPENSABILIDADE.
CONTESTAÇÃO  DE  MÉRITO QUE  CARACTERIZA  O INTERESSE  DE
AGIR PELA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DO STF.
REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. REJEIÇÃO.

-  Do  STF:  “Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do
presente  julgamento  (03.09.2014),  sem  que  tenha  havido
prévio  requerimento  administrativo  nas  hipóteses  em  que
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada  no  âmbito  de  Juizado  Itinerante,  a  ausência  de  anterior
pedido administrativo  não deverá implicar  a extinção do feito;  (ii)
caso o  INSS  já  tenha  apresentado  contestação de  mérito,
está  caracterizado  o  interesse  em  agir  pela  resistência  à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i)
e (ii)  ficarão sobrestadas,  observando-se a sistemática a seguir.  7.
Nas  ações  sobrestadas,  o  autor  será  intimado  a  dar  entrada  no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
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puder  ter  o  seu  mérito  analisado  devido  a  razões  imputáveis  ao
próprio  requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.” (RE
631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em  03/09/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

2ª  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PREJUÍZO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA DESCARACTERIZADO. NULIDADE AFASTADA. REJEIÇÃO.

- “O STJ consolidou o entendimento no sentido de que a declaração
de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo
prejuízo, o que não ocorreu, na hipótese, em observância ao princípio
pas  de  nullité  sans  grief.”  (REsp  1440298/RS  Recurso  Especial
2014/0050267-6. Relatora: Ministra Assusete Magalhães – Segunda
Turma. Publicação: DJ: 07/10/2014).

3ª PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
ACIDENTE E O DANO. INEXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ
ANALISADO. 

-  A  análise  acerca  da prova do acidente,  do dano  e  do  nexo de
causalidade entre eles é matéria que se confunde com o mérito e
com ele deve ser analisado.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DPVAT.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  INVALIDEZ
PARCIAL  DE  MEMBRO  SUPERIOR  DIREITO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVIDA.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE  DEVIDO  À
INEXISTÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DO DANO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  STJ  EM  SEDE  DE
RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO.

-  Do  TJPB:  “O  Boletim  de  Ocorrência  Policial  não  é  documento
imprescindível  à  propositura  de  ação  visando  o  recebimento  da
indenização  decorrente  do  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre, pois, para tanto,
é suficiente a prova do acidente e do dano dele decorrente, a ser
feita  pelos  meios  admitidos  em  Direito.”  (ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo n. 00012727920098150241,  Relator: Des. JOSÉ RICARDO
PORTO, j. em 27-02-2015). 

- Do STJ, em recurso repetitivo: “Para os fins do art. 543-C do CPC: A
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou
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invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art.  5º da Lei  n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a
data do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para
estabelecer  como  termo  inicial  da  correção  monetária  a  data  do
evento danoso.” (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  27/05/2015,  DJe
02/06/2015)

- Recurso desprovido.

Em seus aclaratórios (f. 111/127), o embargante traz a lume
preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, e o
cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide. No mérito,
asseverou a ausência de prova do nexo de causalidade ante a inexistência
do Boletim de Ocorrência, bem como a impossibilidade de incidência de
correção monetária a partir do sinistro e a necessidade de aplicação do
critério  da  proporcionalidade  da  indenização  em  hipótese  de  invalidez
parcial, conforme a Súmula 474 do STJ. 

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos declaratórios,
para que sejam afastadas as contradições apontadas, ou, ao menos, que
se considere o recurso para fins de prequestionamento da matéria. 

Contrarrazões (f. 133/134) pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

De plano,  adianto que os embargos  declaratórios  devem ser
rejeitados, porquanto buscam deliberadamente a rediscussão da matéria
já conhecida e julgada por esta Corte de Justiça, e não sanar qualquer
contradição porventura existente no acórdão.

Interessante  notar  que  não  houve  indicação  de  qualquer
contradição no acórdão embargado.  O embargante se limitou a repetir a
matéria já arguida na apelação, a qual foi criteriosamente analisada no
acórdão vergastado.

Todas  as  preliminares  arguidas  nos  aclaratórios,  a  saber,
carência da ação, por falta de interesse de agir, e cerceamento de defesa,
face o  julgamento antecipado da lide,  já  foram analisadas  no  acórdão
embargado, não tendo o embargante logrado êxito em apontar qualquer
contradição no que pertine a tais pontos.
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A análise das preliminares supramencionadas, nesse momento,
da forma como arguida pelo embargante, importaria em notório reexame
de matéria apreciada, já que sequer fora apontada qualquer contradição.

Outrossim,  no  que  tange  à ausência  de  prova  do  nexo  de
causalidade ante a inexistência do Boletim de Ocorrência, bem como a
impossibilidade de incidência de correção monetária a partir do sinistro, o
embargante não mencionou qualquer contradição no acórdão embargado,
que  analisou  todas  essas  matérias  à  luz  da  lei  e  da  jurisprudência,
negando provimento ao apelo. 

Por  fim,  discorre  o  embargante  sobre  a  necessidade  de
aplicação do critério da proporcionalidade da indenização em hipótese de
invalidez parcial, conforme a Súmula 474 do STJ. No entanto, ressalto que
esse ponto sequer foi ventilado na apelação interposta pelo embargante.
Trata-se  de  matéria  nova,  alegada  apenas  em  sede  de  embargos  de
declaração, e que não pode ser objeto de análise apenas em sede de
aclaratórios,  já  que se se propõe a discutir  o  valor  da indenização do
seguro DPVAT, arbitrado na sentença. 

Nesse último ponto, não pode o embargante alegar contradição,
posto que a matéria não foi mencionada no recurso apelatório, nem, por
conseguinte,  objeto de apreciação pelo  acórdão hostilizado.  Aliás,  esse
assim consignou: “In casu, não houve insurgência em relação ao valor da
indenização.” (f. 107)

À vista de tais ponderações, é forçoso concluir que não houve
qualquer contradição no acórdão embargado, que analisou com exatidão a
matéria submetida ao crivo desta Corte. 

O embargante repete os tópicos suscitados na apelação,
em flagrante tentativa  de rediscutir  a  matéria  já  submetida  a
apreciação, o que é vedado.   

O art. 1.022 do CPC/2015 prevê que os embargos declaratórios
são  cabíveis  para  sanar  omissão,  obscuridade  ou  contradição  que
impossibilitem  a  interposição  de  recursos  contra  a  decisão,  diante  da
dificuldade  de  compreensão  ou  mesmo  da  omissão  sobre  ponto  que
deveria ter sido enfrentado.

Ressalte-se, por oportuno, que não há vício no acórdão que,
dentre várias teses debatidas no feito, escolhe e acolhe uma para prover
ou  desprover  o  pedido,  sendo  desnecessário  que  o  órgão  julgador
responda a todos os argumentos das partes ou se pronuncie sobre todas
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as questões propaladas pelo recorrente. Não obstante, todas as matérias
tratadas pelo embargante foram devidamente analisadas.

Não há contradição no acórdão,  uma vez que as conclusões
estão em consonância com a fundamentação apresentada no corpo do
julgado.

A decisão embargada, afirmo com plena convicção, apreciou a
matéria com exatidão e exauriu a função judicante da relação jurídico-
processual em análise, não havendo motivo para imputá-la a pecha de
omissa, contraditória ou obscura.

Na verdade, a parte embargante busca desconstituir o acórdão
prolatado no âmbito deste Órgão Colegiado, pretendendo, além do mero
exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos
embargos de declaração –  elementos esses inexistentes no caso sub
judice –  rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de cansativa
apreciação no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem
vedado a utilização dos embargos de declaração quando o recorrente, em
sede absolutamente inadequada, deseja obter o reexame da matéria que
foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado. Veja-se:

Os embargos de declaração destinam-se, enquanto impugnação
recursal que são, a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão que se verifique no acórdão. Revela-se incompatível com
sua natureza e finalidade o caráter infringente que se lhes venha a
conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a
discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.1

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548 –  RTJ 94/1167 –  RTJ 103/1210 –
RTJ 114/351), não justifica –  sob pena de disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso –  a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.2 

1 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.

2 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 
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Impende registrar, ademais, que os aclaratórios são meios
impróprios para a adequação da decisão ao entendimento do embargante,
devendo a parte utilizar-se dos recursos verticais, se entender necessário.

É nesse sentido o entendimento uníssono do STJ, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I –  Os
embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade,
não a adequar a decisão ao entendimento do embargante.  II –
Embargos de declaração rejeitados.3 

Além disso, ressoa com significativa importância a concepção
defendida pelo Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não é
obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses arguidas pelas partes,
quando adotar fundamentação lógico-jurídica coerente, apta a viabilizar o
exercício da ampla defesa pelas partes. Veja-se:

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, de forma objetiva e fundamentada.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os
considerados suficientes para fundamentar sua decisão.4

O órgão julgador, como acentuado pelo entendimento pretoriano, não
é obrigado a se pronunciar sobre todos os temas, mas apenas acerca
daqueles relevantes e aptos à formação de sua convicção.5

Corte firmou compreensão de que o magistrado não está obrigado a
se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes, máxime
quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos.6

Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de
concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão,
mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e

3 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004
p. 291.

4 AgRg no Ag 1038673/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira
Turma, julgado em 04/11/2010, DJe 17/11/2010.

5 AgRg no Ag 1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe
06/09/2010.

6 AgRg no Ag 1214153/RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta
Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010.
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profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum (…).
(EDclREsp 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11/90).7

Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

 
Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador

ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE  A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo  Doutor  CARLOS
EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora,  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                           Relator

7 EDcl no MS 7.387/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ
19/12/2003, p. 314.
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