
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004462-27.2010.815.0011  — 6ª Vara Cível de 
Campina Grande
Relator           : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des.

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Francisca Henriques Gonçalves
Advogado : Isaque Noronha Caracas
Embargado   : Bradesco Auto/RE Cia de Seguros
Advogado : Vanessa Cristina de Morais Ribeiro

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  —  INEXISTÊNCIA  — 
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA 
DETALHADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  — 
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO 
ART. 535 DO CPC — REJEIÇÃO.

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das  
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem 
para  a  substituição do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam a  
suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou  obscuridades.  
Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

—  A pretensão de simples reexame da matéria não enseja Embargos  
de Declaração.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
relatados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  por Francisca 
Henriques Gonçalves, contra acórdão (fls. 146/150) que julgou procedente o apelo interposto 
pela Bradesco Auto/RE Cia de Seguros.

Na  decisão  combatida,  essa  E.  Câmara  entendeu  pela  reforma  da 
sentença “a quo”, uma vez que o acidente de trânsito que vitimou o esposo da apelada, ora 
embargante,  foi  por  ele  provocado,  eximindo,  portanto,  a  seguradora  de  qualquer 
responsabilidade. 



Irresignada, a embargante afirma que o acórdão combatido é omisso e 
contraditório, pois fundou-se em premissa não verdadeira, no que se refere a existência de 
perícia técnica realizada por perito oficial. Aduz ainda, que o único documento que se reporta 
nos autos sobre o acidente trata-se tão somente de um Boletim de Ocorrência. Em razão do 
exposto, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.

                                      É o relatório.  

A insurgência da embargante não merece acolhimento.

É  sabido  que  os  Embargos  Declaratórios  assumem  a  função 
teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando  eventuais 
obscuridades ou contradições.  Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e taxativamente 
elencadas no art. 535 do CPC.

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela em que 
incorreu o Juízo ou Tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a 
parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha 
de decidi-la ex officio. 

No  entanto,  em  se  tratando  de  omissões  de  apreciação  dos 
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que 
não está  o órgão jurisdicional  condicionado à  crítica  analítica  acerca de cada um deles  à 
exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida 
duração do processo. 

O próprio STJ já esclareceu que é  “entendimento assente de nossa 
jurisprudência que o órgão judicial,  para expressar  a sua convicção,  não precisa aduzir  
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser  
sucinta,  pronunciando-se  acerca  do  motivo  que,  por  si  só,  achou  suficiente  para  a  
composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No  caso  em  exame, todos  os  pontos  tidos  como  omissos  para  a 
análise  do  pedido  de  mérito  do  presente  recurso  foram  bem  fundamentados  na  decisão 
embargada. Especificamente em relação à matéria suscitada pela recorrente, reiteramos o que 
exposto na decisão colegiada, nos seguintes termos: 

“Sustenta  a  seguradora  apelante,  que  o  acidente  que  vitimou  o  
companheiro da autora, foi por ele provocado, o que lhe exime de qualquer  
responsabilidade. 

Extrai-se do boletim de ocorrência de fls.  23/24,  trazido aos autos pela  
autora: 

"Ante o exposto e examinado conclui o perito que a causa determinante  
do  sinistro  objeto  do  presente  laudo  pericial,  deve  ser  atribuída 
exclusivamente ao comportamento do condutor da motocicleta Honda/XR 
250 Tornado, de cor amarela e placa JTI9576-PA, ano/modelo 2007/2007,  
Chassi 9C2MD34007R024537, por ter interceptado a frente de marcha do  
Golf  de  placa  NHQ2577-MA,  que  trafegava  em  uma  via  preferencial  
conforme indica a sinalização existente no local, convém salientar que, o 
acidente  só  ocorreu  porque  o  condutor  da  motocicleta  desrespeitou  a  
sinalização  de  parada  obrigatória  existente  no  local  e  do  sinistro 
resultaram danos materiais  significativos nas duas unidades de trafego 



mencionadas e lesões corporais graves no condutor da motocicleta, que 
foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Imperatriz.”.

Assim, segundo concluiu o perito que avaliou o sinistro, o acidente ocorreu  
por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, no caso o companheiro da  
autora, portanto incabível o dever de indenizar. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  
MATERIAIS  E  MORAIS  Responsabilidade  civil  subjetiva  (aquiliana)  O 
acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que, de inopino, adentrou a  
faixa de rolamento, palco dos fatos, e foi colhida pelo veículo do réu Culpa  
exclusiva  da  vítima  é  excludente  da  responsabilidade  civil  Recurso  não 
provido.  (TJ-SP  -  APL:  38797120058260347  SP  0003879-
71.2005.8.26.0347,  Relator:  Antônio  Benedito  Ribeiro  Pinto,  Data  de  
Julgamento:  30/01/2012,  25ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de  
Publicação: 02/02/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO.  
ATROPELAMENTO  E  MORTE.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.  
1. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme regra 
inserta  no  art.  333,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  Para  
configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique 
a  presença  simultânea  de  três  elementos  essenciais,  quais  sejam:  a  
ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o  
nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Não estando  
evidenciada a culpa do réu pelo evento danoso, não se defere a indenização.  
3.  A alegação de  culpa  do  motorista  do  coletivo  no  evento  danoso  não 
encontra  lastro  na  prova  documental,  a  qual  se  resume  ao  Boletim  de 
Ocorrência  e  à  Perícia  Tanatoscópica,  que  nada  esclarecem  quanto  à  
dinâmica do acidente. 4. A única testemunha presencial capaz de descrever  
com detalhes a sucessão dos fatos revela que competiu à vítima a culpa  
exclusiva  pelo  acidente,  posto  que  se  atravessou  diante  do  coletivo,  
impossibilitando o  motorista  do  veículo  de  reagir  em tempo de  evitar  o 
atropelamento. 5. Não havendo qualquer indício de que o condutor estivesse 
em velocidade incompatível  com o local,  tampouco transitando em faixa  
imprópria, afasta-se a responsabilidade de indenizar. 6. Recurso conhecido,  
mas não provido.
(TJ-PE  -  APL:  349094220088170001  PE  0034909-42.2008.8.17.0001,  
Relator:  Francisco  Eduardo  Goncalves  Sertorio  Canto,  Data  de 
Julgamento: 28/04/2011, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 86)

DIREITO  CIVIL  -  OBRIGAÇÕES  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  -  ATROPELAMENTO  -  IMPROCEDÊNCIA 
EM 1º GRAU - IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES - IMPRUDÊNCIA DO  
MOTORISTA  DO  CAMINHÃO  -  ALEGAÇÕES  DESPICIENDAS  -  
RODOVIA  FEDERAL  DE  ALTA  VELOCIDADE  -  PEDESTRE  QUE  
ADENTROU  DE  INOPINO  NA  VIA  DE  TRÁFEGO  -  
IMPREVISIBILIDADE  -  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  -  
EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  RECURSO 
DESPROVIDO  -  SENTENÇA  MANTIDA.  Nas  rodovias  asfálticas,  a  
obligatio  ad  diligentiam  transfere-se  ao  pedestre,  importando  em  culpa  
exclusiva  deste  quando,  ao  atravessar  imprudentemente  a  rodovia,  
surpreende motorista que trafega em velocidade moderada e em sua mão 
de direção.  (TJ-SC -  AC:  547767 SC 2007.054776-7,  Relator:  Monteiro  



Rocha, Data de Julgamento: 08/04/2009, Quarta Câmara de Direito Civil,  
Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Concórdia).”

Assim, entendemos que toda a matéria necessária ao julgamento da 
lide  foi,  repita-se,  devidamente  apreciada  na  decisão  embargada,  sendo  totalmente 
impertinente o presente recurso. Ademais, não há confundir-se rejeição ou não acolhimento 
dos  argumentos  propostos  e  debatidos  pelas  partes  com  a  omissão  e/ou  contradição 
caracterizadora e ensejadora dos Embargos.

Não  havendo  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no  julgado, 
impossível o acolhimento dos presentes embargos, como já se manifestou o Supremo Tribunal 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAV  O  REGIMENTAL  NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ausência de omissão, contradição e 
obscuridade.  impossibilidade  de  rediscussão  da  matéria.  Embargos  de 
declaração rejeitados. (STF; Rec.  696.733; MA; Segunda Turma; Relª  Min.  
Carmen Lúcia; Julg. 16/10/2012; DJE 09/11/2012; Pág. 29) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral  
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa  
ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 
instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3.  
Os  embargantes  impetraram  Mandado  de  Segurança  visando  à 
condenação do embargado à repetição de indébito. Confundiram os 
conceitos de causa petendi (declaração de idoneidade das certidões  
emitidas por órgãos públicos, que atestariam a condição de isentos) 
com o de pedido ("bem da vida" perseguido nos autos  -  in  casu,  
devolução da quantia paga a título de Imposto de Renda) deduzido  
na petição inicial, e insistem em discutir o cabimento do writ, o que  
revela  escopo  incompatível  com  os  aclaratórios.  4.  Embargos  de  
Declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp  197.524;  Proc.  
2012/0136212-1; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin;  
Julg. 23/10/2012; DJE 09/11/2012) 

Se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa para fins 
de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial 
adotou outros em seu  decisum tidos como os juridicamente corretos,  trata-se mais de um 
silêncio eloqüente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Sendo  assim,  e  sem  mais  para  análise,  REJEITO os  presentes 
embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu a  Sessão a  Exma. Sra.  Desa.  Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Relator), Juiz 
convocado para substituir  o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.



Presente ao julgamento o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de 
Justiça convocado.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator


	

