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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO  QUANTO  AO  VALOR  DOS
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
INOCORRÊNCIA.  RECURSO  OBJETIVANDO
REFORMA DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

-   Somente cabem Embargos Declaratórios quando
na decisão embargada existir  algum dos requisitos
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, ou
seja,  obscuridade,  contradição  ou  omissão.
Ausentes tais requisitos, impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR os Embargos Declaratórios,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 72.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos  pela

Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT, visando  modificar  o

Acórdão  de  fls.  154/158,  no  que  se  refere  a  condenação  em  honorários

sucumbenciais, que foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A Embargante busca reduzir para 15% (quinze por cento).

É o relatório.

VOTO
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Sem delongas, os Aclaratórios não merecem prosperar. É que, 

segundo o rol taxativo do art. 535 do Código de Processo Civil, só são cabíveis

Embargos Declaratórios quando houver na decisão obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material.

Desse modo, é necessária, para seu acolhimento, a presença 

de algum desses pressupostos, inexistindo, impõe-se sua rejeição.

In casu, o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado,

restando clara e  efetiva as razões, 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. 

Como se sabe, os Embargos Declaratórios visam afastar da

decisão qualquer omissão necessária à solução da lide, não permitir a

obscuridade acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa

argumentada e conclusão. Não  ocorrendo  nenhum  desses pressupostos,

impõe-se, repita-se, sua rejeição.

No  mais, a decisão embargada examinou, com minúcia e

coerência, as questões levantadas e o Acórdão não está obrigado a detalhar o

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

Tribunal de Justiça, nos arestos a seguir colacionados:

“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) 

“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)

2



Embargos de Declaração Nº Embargos de Declaração Nº 0027671-64.2013.815.20010027671-64.2013.815.2001

No mais, a alegação da Embargante de que houve contradição

no julgado, no que se refere a fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em

vista que, segundo a sua versão,  o  Promovente,  ora Embargado,  foi  muito

mais sucumbente na causa, não deve prosperar, pois dos pleitos formulados

na Apelação pelo Autor: afastar a condenação em custas e honorários, por ser

beneficiário  da justiça gratuita;  majorar  os honorários de sucumbência para

20%; e incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do sinistro,

apenas o pedido em relação a aplicação dos juros é que não foi  acolhido.

Portanto, não houve sucumbência recíproca.

Por  outro  lado,  entendo  que os  honorários  foram arbitrados

com prudência e devem ser mantidos, uma vez que foram fixados dentro do

que  estatui  o  princípio  da  moderação,  no  qual  o  valor  não  pode  levar  ao

extremo de prejudicar a justa remuneração do profissional, nem ser arbitrado

em termos simbólicos.

Com estas considerações, REJEITO OS PRESENTES
EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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