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A  C  Ó  R  D  Ã  O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006563-76.2013.815.2001
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá Benevides
Relator do acórdão: Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  –  Juiz
convocado
Embargante : Bradesco Auto/RE Cia. De Seguros
Advogada : Wilson Sales Belchior, OAB/PB 17.314-A
Embargada : Mariana Muniz Nunes
Advogado : Daniel José de B. Veiga Pessoa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO.
MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022  DO
CPC/2015. REJEIÇÃO.

 Os embargos de declaração, ao fundamento de
omissão, não se prestam para modificação do mérito
recursal,  demonstrando  o  embargante,  na  verdade,
simples inconformismo com o resultado do julgado.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima
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referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os
embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Bradesco  Auto/RE  Cia  de  Seguros, contra os termos do acórdão, fls.
402/413, que deu provimento parcial ao recurso apelatório interposto por
Mariana Muniz Nunes.

Em suas razões recursais, fls.  422/427,  o  recorrente
alega  que  o  acórdão  encontra-se  omisso  quanto  “à  transferência  do
salvado e a necessidade de adequação do valor da indenização ao limite
contratual”.

Aduz, assim, que há omissão quanto ao procedimento
previsto pela SUSEP e pelo contrato de seguro em caso de indenização
integral (por perda total).

Sustenta  que  a  Circular  SUSEP  269/2005  regula  os
contratos de seguro e que “em casos de indenização integral, o veículo
deve  ser  transferido  à  seguradora  livre  e  desembaraçado  de  qualquer
ônus”.

Por  fim,  postula  o  acolhimento  dos  embargos,
“reconhecendo a necessidade de limitação do valor a ser pago, de acordo
com a Tabela FIPE e a necessidade de transferência do veículo livre e
desembaraçado  para  a  seguradora,  em  consonância  com  a  Circular
SUSEP/2005”.
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Contrarrazões  pela  rejeição  dos  embargos,  fls.
442/450.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr.  Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz
convocado/Relator

De  início,  cumpre  mencionar  que,  segundo  o  rol
taxativo do art.  1022 do atual  Código de Processo Civil,  os Embargos
Declaratórios  só  são  cabíveis  quando  houver  na  decisão  vergastada
obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material.

In casu,  os embargos devem ser rejeitados, pois não
buscam sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente
rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

O  recorrente  limita-se  a  discutir  o  mérito  da
controvérsia  do  apelo,  aduzindo  que  o  acórdão  foi  omisso  quanto  ao
procedimento previsto pela SUSEP e pelo contrato de seguro em caso de
indenização integral (por perda total). Contudo, o acórdão foi claro e bem
fundamentado,  especialmente  no  contrato  de  seguro  firmado  entre  as
partes e a jurisprudência pertinente ao tema.

Cumpre salientar que foi determinado o pagamento
da  indenização  securitária  prevista  no  contrato,  inexistindo  omissão
quanto  a  esse  aspecto.  Ademais,  no  que  concerne  à  transferência  do
veículo desembaraçado à seguradora, não existia essa discussão nos autos
e, ainda que houvesse, inexiste qualquer oposição da parte embargada.

Assim, o acórdão não se encontra eivado de quaisquer
dos  vícios  apontados,  encontrando-se  suficientemente  fundamentado,
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não havendo dúvidas a  serem dirimidas,  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.

A  questão  foi  devidamente  apreciada,  livre  de
omissões,  obscuridades,  contradições,  dúvidas  ou  ausência  de
fundamentação,  não  se  podendo  voltar,  em  sede  de  embargos  de
declaração, a matérias já julgadas e óbices já superados. Logo, infere-se
que  o  embargante  pretende  rediscutir  matéria  amplamente  analisada
quando do julgamento do apelo e modificar os próprios fundamentos da
decisão, e a isso não se prestam os embargos declaratórios.

Senão vejamos julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO
DE  POSSE  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  C/C  PEDIDO  LIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.  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, ou, ainda, para corrigir
erro material, não se prestando ao reexame do julgado, e, não
existindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente, impõe-se a sua rejeição. - Nem mesmo para fins de
prequestionamento se pode desejar repisar os argumentos, os
quais restaram repelidos pela fundamentação desenvolvida na
decisão.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001137220138150561, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO ,
j. em 31-01-2017) 
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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  SUSCITADA.
INEXISTÊNCIA.  NÍTIDO  INTUITO  DE  REDISCUTIR  A
MATÉRIA EM CUJOS PONTOS O ARESTO FOI CONTRÁRIO
AOS  INTERESSES  DOS  EMBARGANTES.  REJEIÇÃO.
Inocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do
CPC,  impõe-se  a  rejeição  dos  embargos,  eis  que  não  se
prestam para rediscussão de matéria já enfrentada. (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00022829520158150000,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
minha relatoria , j. em 29-11-2016) 

Outro não é o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atraso na entrega de imóvel.
Omissões e contradições. Inexistência.  Julgado devidamente
fundamentado.  Pretensão  pela  rediscussão  do  mérito  da
decisão.  Ausência dos requisitos do art.  1.022 do CPC/2015.
Embargos  rejeitados.  (STJ;  EDcl-REsp  1.634.923;  Proc.
2016/0282894-4;  DF;  Terceira Turma;  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze; DJE 16/03/2017) 

PROCESSUAL CIVIL.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº
03/STJ.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS  NO  JULGADO.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante,  nem ao acolhimento de
pretensões  que  refletem  mero  inconformismo,  e,  menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A
análise das razões recursais revela a pretensão da parte em
alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara
recursal.  3.  Não compete ao Superior Tribunal  de Justiça se
manifestar  sobre  suposta  ofensa  a  preceitos  constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão
da competência do Supremo Tribunal Federal,  nos termos do

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006563-76.2013.815.2001                        5



art.  102,  III,  da  Constituição  da  República.  Precedentes.  4.
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgInt-AREsp
975.520;  Proc.  2016/0229291-2;  BA;  Segunda Turma;  Rel.  Min.
Mauro Campbell Marques; DJE 15/03/2017) 

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem
estar  presentes  um  dos  requisitos  ensejadores  dos  embargos  de
declaração.

Diante  do  exposto,  REJEITO os  embargos  de
declaração.

É como o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além
deste Relator, Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes), o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 13 de abril de 2018. 

         Dr. Eduardo José de Carvalho Soares 
                                               Juiz convocado/Relator
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