
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO 
Embargos de Declaração nº 0003995-14.2011.815.0011
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator :  Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Embargante: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais 
Advogado : Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti
Embargado :  José Francisco de Sousa Neto
Advogadas : Sunaly Virgínio de Moura e outra

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIAS  RECURSAIS  DECIDIDAS  EM  SUA
TOTALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DO  VÍCIO
ALEGADO.   PRETENSÃO  DE  ABORDAGEM  DE
REVOLVER  ASSUNTO  ENFRENTADO.  VIA
INIDÔNEA. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.
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-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração, fls.  380/391,
interpostos por Porto Seguros Cia de Seguros Gerais contra decisão monocrática, fls.
367/378, que deu parcial provimento à Apelação, fls. 301/338, forcejada em desfavor
de José Francisco de Sousa Neto,  nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos.

Em  suas  razões,  o  recorrente  rememora  os  fatos
processuais,  defendendo  o erro  in  procedendo,  pois julgamento  foi realizado  em
contrariedade às provas dos autos, máxime os laudos médicos anexados ao feito, haja
vista que o recorrido não apresenta a invalidez alegada, a saber:  perda total de um
olho. Sustenta a prestação jurisdicional incompleta, com o proferimento de decisão
citra petita, ao se omitir a respeito da existência de fraude securitária. No mais, aduz
sobre a ocorrência de contradição no tocante aos honorários advocatícios, e postula a
aplicação  do  art.  21,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  porquanto  os  danos
materiais foram refutados e os morais, reduzidos para o importe de trinta por cento
do seu valor total. 

É o RELATÓRIO.
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VOTO

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

Nessa ordem de ideias, os embargos de declaração se
prestam a viabilizar, dentro da mesma relação processual, a impugnação de qualquer
decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não se revestindo,
portanto, de características de revisão total do julgado, como acontece com os apelos
cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária, em parte, às suas pretensões e
lançou  mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada, sob a alcunha de
contradição e omissão, tentando, tão somente, rediscuti-la.

Analisando o  decisum  embargado,  verifica-se  que a
abordagem  dos  itens  supracitados  no  relatório  foi  clara  e  detida,  rebatendo,
separadamente, os pontos impugnados por meio dos presentes aclaratórios.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
excerto da decisão impugnada,  a fim de rebater a alegação de que o julgamento foi
contrário  a  provas  dos  autos.  Ao  invés  do  alegado,  o  relator  de  origem,
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,  atentou sim ao acervo
probatório, notadamente para o contrato de seguro acostado ao feito, fls. 16/28, bem
como ao laudo pericial, fls. 245/246. Senão vejamos:

Comprova-se nos autos ser o apelado beneficiário do
contrato de seguro celebrado entre a  Porto Seguros
Cia  de  Seguros  Gerais, ora  apelante,  havendo
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Apólice de Seguro nº 71.991.6830, cuja vigência teve
início em 08 de julho de 2010 a 08 de julho de 2011. 
Observa-se  igualmente  confirmados  o  roubo  e  a
lesão  sofrida  pelo  recorrido,  de  acordo  com  a
Certidão  expedida  na  9ª  Delegacia  Regional  de
Polícia  Civil  do  Estado  da  Paraíba,  2ª  Delegacia
Distrital de Cajazeiras-PB acostada à fl. 39, atestando
o nexo de causalidade entre o infortúnio e o dano
provocado  pelo  sinistro,  mormente  em  face  dos
documentos  médicos  colacionados  às  fls.  35/38,
42/44,  respectivamente,  bem  como  o  Laudo  de
Exame  Médico-Pericial,  fls.  245/246,  realizado  pela
Universidade Federal de Campina Grande - Hospital
Universitário Alcides Carneiro  - Serviço de Arquivo
Médico e Estatística, da lavra do Dr. Giordano Bruno
Silva Siqueira,  no qual  concluiu perda da visão do
olho direito, nos seguintes moldes:
Lesão contundente há 2 (dois) anos.
Exame Oftalmológico:
Biomiscrocopia: Norma em ambos os olhos.
Reflexo foco-pupilar: Norma em ambos os olhos.
Fundoscopia:  Meios  transparentes,  vítreo  calmo,
retina aplicada 360º, vasos de calibre normal, mácula
com  brilho  fisiológico,  papila  normocorada  com
escavação fisiológica.
Acuidade visual:
Olho  direito:  Sem  percepção  luminosa  (?)
(subjetivo).
Olho esquerdo: 20x20
Conclusão:
Do  ponto  de  vista  oftalmológico,  o  paciente
apresenta  exame  normal,  não  podemos  descartar
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CEGUEIRA  CORTICAL  ou  NEUROPATIA
RETROBULBAR. Necessita de exames neurológicos
– eletroretinograma (conclusivo).
Então,  incontroversos  o  evento  e  a  lesão,  mister
adaptá-las ao contrato, objeto da lide.
Em consonância com o documento de fls. 18/29, para
fins  do  aludido  seguro  -  Item  1,  subitem  1.1,
“considera-se “acidente pessoal” o evento com data
caracterizada,  exclusivo  e  diretamente  externo,
súbito,  involuntário  e  violento,  causador  de  lesão
física que, por si só e independentemente de toda e
qualquer  outra  causa,  tenha  como  consequência
direta  a  morte  ou  invalidez  permanente  Total  ou
Parcial,  do  segurado  ou  torne  necessário  o
tratamento  médico”.  Assim,  o  roubo  se  configura
como  acidente  pessoal  com  possibilidade  de
cobertura, até porque, entre as hipóteses excluídas,
não existe ressalva para este episódio.
Quanto à lesão, cegueira monocular, é indubitável a
subsunção ao tópico 3.2,  alínea “b”, definida como
invalidez  permanente  parcial  por  acidente.  Essa
constatação tem respaldo,  sobretudo no Decreto nº
3.298,  de 20 de dezembro de 1999,  ao  conceituá-la
como uma deficiência, fl. 48, sem discriminar a causa
do problema.
Todavia, no que tange à quantia do prêmio, a tese do
recorrente  se  amolda  à  Indenização  por  Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente, cláusulas
3.7.1 e 3.7.2, merecendo guarida neste aspecto.
Com  efeito,  o pagamento  da  indenização
corresponderá  aos  percentuais  descritos  na  Tabela
inserta à fl.  19, de acordo com o grau de invalidez
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permanente,  sobre o capital  segurado da cobertura
básica.  E  nesse  raciocínio,  a  hipótese  se  emoldura,
inequivocamente,  como perda total da visão de um
olho, fazendo  jus  à  percepção  de  30%  sobre  a
importância  segurada,  ou  seja,      R$  90.000,00
(noventa  mil  reais),  montante  corrigido  nas
premissas da sentença  - juros de mora a  partir  da
citação e correção monetária do ajuizamento da ação,
afastando-se, por conseguinte, a alegação recursal de
não cumulatividade dos encargos com a taxa SELIC.

Prova  incontestável  de  ter-se  examinado  o acervo
probatório é que a sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar a
quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e esta relatoria, repise-se, atentando a
convenção e a lesão sofrida, reduziu-a para 30% (trinta por cento) do prêmio, dando
parcial provimento a apelação da Porto Seguros Cia de Seguros Gerais.

De  outra  senda,  justifica  a  omissão  argumentando
que  o  julgado  combatido  não  se  manifestou  acerca  da  existência  de  fraude
securitária,  haja vista ter o recorrido ajuizado ação contra cinco seguradoras, além
disso “a renda do Embargado como operador de máquinas e representante comercial
de uma fábrica de sabão não justifica os altos valores dos seguros contratados, que
perfazem 3 (três) só no ano de 2010”, fl. 390. 

Nesse tema, o  Magistrado não identificou a fraude,
mas apenas o dever da seguradora em cumprir o contrato em seus exatos termos,
sem olvidar que a jurisdição é cível.

Agregue-se  à  conjuntura não  está  o  Julgador
obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  irresignado,  isto  é,  analisar  todos  os
argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Embargos de Declaração nº 0003995-1420118150011                                                                                                                                                                         6



Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

O  objetivo  de  repisar  as  assertivas  delineadas  no
apelo persiste no tocante aos honorários advocatícios.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
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explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Assim, na hipótese de contradição, haveria apenas o
aclaramento do que fora pronunciado pelo relator de origem, e não a imposição do
quantum interpretado  pelo  embargante.  Ademais,  houve  a  manifestação,  abaixo
transcrita, no qual se entendeu pela adoção do sobredito artigo, conquanto se decaiu
em parte mínima do pedido:

Os  honorários  advocatícios,  por  seu  turno,  serão
arbitrados  em  15%,  mas  tendo  como  parâmetro  o
novo valor atingido.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  a  decisão
combatida foi  nítida e  objetiva,  inexistindo  quaisquer  dos  vícios  declinados  pelo
insurgente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
perseguido pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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