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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DPVAT. PEDIDO  DE  PAGAMENTO
COMPLEMENTAR.  ADEQUAÇÃO  À  TABELA DE
INVALIDEZ,  CONFORME  O  DANO  CAUSADO.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO
DA  PROMOVIDA.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
SUPOSTA  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO.  VÍCIO
INEXISTENTE.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.

- Os Embargos Declaratórios têm a finalidade
de esclarecer pontos omissos, obscuros,
contraditórios, ou erro material existente na Decisão,
não servindo para reexame de matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por  unanimidade,  em REJEITAR OS EMBARGOS,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 149.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls.141/145) interpostos

pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,

visando sanar omissão  no Acórdão de fls.136/139v, aportando aos autos as

mesmas alegações do Recurso Apelatório quanto ao valor da indenização a ser

pago. 
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É o relatório. 

VOTO

Não assiste razão à pretensão da Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição, obscuridade e erro material.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

A  Embargante  repete  os  tópicos  suscitados  na  Apelação

quanto ao valor da indenização a ser paga, em flagrante tentativa de rediscutir

a matéria já submetida a apreciação, o que é vedado. 

Consta  nos  autos,  Laudo  conclusivo  realizado  por  perito

judicial, fl. 80/80v, apontando tratamento cirúrgico de fratura do acetábulo D +

antebraço D (MSD + MID).

Apresentando o beneficiário múltiplas sequelas em virtude do

sinistro, a indenização decorrente de cada uma delas será somada para fins de

obtenção do montante indenizável que, de todo modo, não poderá ultrapassar

o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O  valor  condenatório  aplicado  em relação  à primeira  lesão,

perda funcional  completa do membro inferior  direito,  foi 50% x 70% de R$

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando R$ 4.725,00  (quatro mil,

setecentos e vinte e cinco reais). 

A  2ª lesão  apresentada  pelo  Autor,  ora  Embargado,  perda

funcional completa do membro superior direito, também foi de 50% x 70% de

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando R$ 4.725,00 (quatro mil,

setecentos e vinte e cinco reais).
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Dessa forma, temos que o somatório das lesões sofridas pela

parte Autora/Recorrida é no valor de R$  9.450,00 (nove mil,  quatrocentos e

cinquenta reais).

Como o Embargado já recebeu R$ 3.375,00 (três mil, trezentos

e setenta e cinco reais), administrativamente, a diferença da importância a que

faz jus, no caso, é a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais),

consoante disposto na Sentença.

Quanto  à  alegação  da  Embargante  de  que  há  dois  laudos

periciais  divergentes,  de  fato,  o  primeiro  laudo  confeccionado  pelo  mutirão

DPVAT,  em 21.10.2015 (fls.  66/67),  asseverou que o grau de incapacidade

definitiva da vítima foi de 25% (vinte e cinco por cento) para perda funcional

completa de um dos membros superiores – lado direito e de 50% (cinquenta

por cento) para perda completa da mobilidade de um quadril – lado direito, o

qual não houve conciliação entre as partes; já o segundo laudo, produzido por

perito  judicial,  em  01.02.2016  (fls.  80/80v),  previu  que  a  porcentagem  em

relação ao membro inferior e superior é de 50% (cinquenta por cento), gerando

uma contradição entre eles.

Na Sentença, o magistrado a quo utilizou como parâmetro para

sua Decisão o 2º laudo, que estipulou o grau de 50% para ambos os membros

e deduziu o valor pago administrativamente. 

Deveria  a  parte  irresignada,  ora  Embargante,  ter  se

manifestado  contra  a  produção  de  novo  laudo,  após  a  determinação  do

magistrado a quo, no Despacho de fl. 72, para pagar os honorários periciais,

quedando-se inerte.

Assim, se a Embargante está levantando sua contrariedade à

interpretação dada por esta Câmara às questões decididas no feito em tela,

está, de fato, pretendendo modificar os próprios fundamentos da Decisão, e a

isso não se prestam os Aclaratórios.

O STJ já decidiu:
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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)

Outrossim, o Acórdão não está obrigado a detalhar o

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

Tribunal de Justiça, em aresto a seguir colacionado:

“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).

A finalidade dos Embargos de Declaração é apenas a de tornar

claro o Acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a

essência. Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em que, em

vez  de  reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da omissão,

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, ou  erro  material,  a

Embargante pretende rediscutir questão clara e amplamente decidida.

Os Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação

aleatória de contradição, omissão ou obscuridade,  sem a sua demonstração

específica e concreta, não possui o condão de justificar a interposição dos

Aclaratórios.

No caso concreto, o Acórdão encontra-se suficientemente

fundamentado, 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.
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Não se pode voltar, repita-se, em sede de Embargos de

Declaração, as questões já julgadas e óbices já superados, exceto, para sanar

omissão, contradição, dúvida ou erro material no julgado, o que não é o caso

dos autos. 

Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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