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ACÓRDÃO
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame do  julgado.  Ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.
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-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

-  Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

A  Companhia  Excelsior  de  Seguros interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls.  228/233, contra os termos do Acórdão,  fls.
221/226,  que  decidiu  a Apelação,  manejada  pela  ora  embargante,  nos  seguintes
termos: 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os  fatos  e  sopesou o  direito,  não  havendo
motivo para reformá-la. 
Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

Em suas razões, a recorrente assevera a intenção de
prequestionar  a  matéria,  diante  da  ocorrência  de  contradição  no  julgado,
argumentando,  para  tanto,  inexistir  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  a
debilidade  da  vítima.  Assegura,  outrossim,  que  o  Boletim de  Ocorrência  não  foi
anexado  aos  autos  pela  parte  autora,  o  que  impossibilita  o  recebimento  da
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indenização securitária.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 237.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente  infundada,  sob  a  alcunha  de  contradição,  tentando,  tão  somente,
rediscutir o feito, pois, analisando o decisum embargado, verifica-se que a abordagem
acerca da temática indicada pela parte embragante, foi clara e detida, consoante se
depreende dos excertos do acórdão impugnando que abaixo reproduzo, fls. 224/225:

Quanto a este aspecto, a promovida aventou em suas
razões  recursais,  a  ausência  de  comprovação  do
nexo de causalidade, ao fundamento de que inexiste
boletim  de  ocorrência  em  relação  ao  sinistro
ocorrido,  sendo,  portanto,  impossível  aferir  que  a
debilidade ocasionada ao promovente,  decorreu do
acidente de trânsito noticiado.
No entanto, descabe sobredita alegação, a um, pois a
requisição  de  exame  nº  094/2012,  emitida  pela
Delegacia de Polícia, fl. 13, goza de presunção  juris
tantum de  veracidade,  apenas  refutada  por  provas
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consistentes  em  sentido  contrário,  situação  não
verificada nos autos, a dois, porquanto o contido no
documento  público  mencionado  acima,  é
corroborado  por  outro  indício,  a  saber,  o  laudo
emitido  pelo  Instituto  de  Polícia  Científica,  fl.  14,
emitido em 07 de abril de 2011, relatando que o autor
foi  vítima  do  acidente  de  trânsito  anunciado  na
presente ação.
A respeito, julgados dos tribunais pátrios:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos
materiais,  morais  e  estéticos.  Improcedência.
Irresignação  do  autor.  Responsabilidade  dos
demandados. Obstrução de via preferencial. Boletim
de ocorrência. Presunção de veracidade. Ausência de
prova  contrária.  O  ônus  de  provar  fato  extintivo,
modificativo  ou  impeditivo  do  direito  da  autora
incumbe aos demandados, conforme previsto no art.

333, II, do CPC, no que não lograram êxito. O boletim
de  ocorrência  possui  presunção  relativa  de
veracidade,  de modo que cabe à parte demandada
produzir  provas  em  contrário  suficientes  para
derruir as alegações nele constantes; não produzidas
tais provas, inconteste é o relato perante a autoridade
policial.  (…). (TJSC;  AC  2015.064778-7;  Joinville;
Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto
Gomes  de  Oliveira;  Julg.  12/04/2016;  DJSC
18/04/2016; Pág. 112).
E,
AGRAVO  REGIMENTAL EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT.  I.
Ausência  de  fundamento  novo.  Não  trazendo  a
recorrente  nenhum  elemento  novo  capaz  de
sustentar  a  pleiteada  reconsideração  da  decisão
fustigada, deve ser desprovido o agravo interno. II.
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Termo inicial  da  prescrição.  Ciência  inequívoca  do
caráter  permanente  da  invalidez.  Necessidade  de
laudo médico. O termo inicial do prazo prescricional,
na  ação  de  indenização,  é  a  data  em  que  a
segurada/apelada teve ciência inequívoca do caráter
permanente  da  invalidez.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  a  ciência  inequívoca
do  caráter  permanente  da  invalidez  depende  de
laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
III. Laudo pericial e boletim de ocorrência. Presunção
de  veracidade.  Não  havendo  prova  robusta  que
contrarie  os  documentos  acostado  aos  autos,  quais
sejam, boletim de ocorrência e laudo pericial, detêm
estes  presunção  juris  tantum  de  veracidade.  (...).
(TJGO;  AC  0048858-05.2008.8.09.0051;  Goiânia;
Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto
França; DJGO 12/06/2015; Pág. 157). 
Sendo  assim,  pela  documentação  acostada  ao
processo,  especialmente,  o  laudo  emitido  pelo
Instituto de Polícia Científica, fl. 14 e a Requisição de
exame, fl. 13, conclui-se que a sequela apontada no
laudo  traumatológico,  fl.  14  e  posteriormente
ratificada na avaliação médica, fl.  85/V, resultou do
sinistro  sofrido  pelo  promovente,  que  derivou  na
debilidade permanente do tornozelo esquerdo, com
comprometimento de 50% (cinquenta por cento) de
suas  funções,  pelo  que  não  restam  dúvidas  que  o
apelado faz jus à indenização do seguro DPVAT. 

Dessa forma, não há contradição no julgamento do
apelo,  pois  a  contradição  para  fins  de  interposição  dos  aclaratórios  é  entre  as
proposições inconciliáveis com as expostas na fundamentação do decisum, o que não
ocorreu no caso dos autos.
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Por fim, a pretensão de prequestionamento, requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I-  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II- se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165) - negritei.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento, pois, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, a sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos, o que
não restou configurado.
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Dessa forma, a sustentação da insurgente de injustiça
da decisão guerreada, em verdade, visa à rediscussão de matéria já enfrentada no
decisório combatido.

Logo, em face dessas considerações, observa-se que o
acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  o  vício  declinado  pela
recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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