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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0034580-06.2005.815.2001.
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da  
Fonseca Oliveira.
01 EMBARGANTE: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
ADVOGADO: Marilia Duarte Mariz Timóteo e outros.
02 EMBARGANTE: Rental Projecta Serviços e Locações Ltda.
ADVOGADO: Dorgival Terceiro Neto e outros.
01 e 02 EMBARGADOS: Os mesmos.
03 EMBARGADO: Maurício Francisco da Cruz
ADVOGADO: Alexander Thiago Gonçalves Nunes de Castro e outros.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS 
DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA.  ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS  ABRANGIDOS  PELA 
CLÁUSULA  DE  COBERTURA  DE DANOS  CORPORAIS  A  TERCEIROS. 
DECISÃO  FUNDAMENTADA.  EMBARGOS  DA  PROMOVIDA. 
INSURGÊNCIA  QUANTO  À  PROVA  TESTEMUNHAL  E  AOS  ÍNDICES 
APLICÁVEIS  PARA ATUALIZAÇÃO  DA CONDENAÇÃO.  AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ART.  535  DO  CPC. IMPOSSIBILIDADE  DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA PELO ACÓRDÃO NA VIA ESTREITA 
DOS  ACLARATÓRIOS.  RECURSOS  MERAMENTE  PROTELATÓRIOS. 
REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar contradição, obscuridade ou 
omissão não existentes, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e 
coerentemente decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2. A oposição infundada dos Embargos de Declaração caracteriza a interposição de 
Recurso  com o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a  aplicação  de 
multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na  Apelação  Cível  n.º  0034580-06.2005.815.2001,  em  que  figuram 
como  Embargantes  Bradesco  Auto/Re  Companhia  de  Seguros e  Rental  Projecta 
Serviços e Locações Ltda.,  e como Embargados Maurício Francisco da Cruz e os 
Embargantes.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo  o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em 
conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los com a aplicação da multa de 
1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 538, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil.



  VOTO.

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros opôs Embargos de Declaração 
contra o Acórdão de f. 515/525, que deu provimento parcial à Apelação interposta por 
Rental Projecta Serviços e Locações Ltda.,  reformando a Sentença prolatada pelo 
Juízo da  3ª  Vara  Cível da Comarca  da Capital,  f.  436/447, nos autos  da Ação de 
Indenização  por  Danos  Morais,  Materiais  e  Estéticos  ajuizada  por  Maurício 
Francisco da Cruz,  que julgou  parcialmente  procedente o pedido  indenizatório e 
improcedente  a  denunciação  à  lide,  para  determinar  que  a  seguradora  seja 
solidariamente  responsável  pelo  pagamento  das  indenizações  por  danos  morais  e 
estéticos na qualidade de litisdenunciada, até o limite da cobertura securitária, e fixar 
como termo inicial para a incidência dos juros de mora o evento danoso.

Em suas razões recursais, f.  527/533, a  Bradesco Auto/Re Companhia de 
Seguros alegou  que  o  Acórdão  apresentou  contradição  por  deixar  de  observar  a 
ausência de contratação de cobertura específica para danos morais, o que afastaria a 
sua responsabilidade solidária.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto 
defeito  apontado  e  reformado  o  Acórdão,  no  sentido  de  julgar  improcedente  a 
denunciação à lide.

Rental  Projecta  Serviços  e  Locações  Ltda.  também  opôs  Embargos, 
alegando em suas razões, f. 536/546, não existir prova idônea sobre o nexo causal que 
resultou na condenação ao pagamento de indenização,  uma vez que a testemunha 
ouvida em Juízo não presenciou o acidente e os demais depoimentos testemunhais 
foram prestados no Inquérito Policial, além de sustentar que os juros moratórios e a 
correção monetária deveriam ter sido fixados com base na taxa SELIC, pugnando 
pelo acolhimento dos Aclaratórios para que o Acórdão seja reformado e os pedidos 
sejam julgados improcedentes ou, na hipótese de ser mantido o julgado, seja aplicada 
a taxa SELIC para a atualização da condenação.

Nas  contrarrazões,  f.  549,  o  Embargado  Maurício  Francisco  da  Cruz 
sustentou que não existe a contradição alegada e que os juros moratórios e a correção 
monetária foram aplicadas de forma correta, pugnando, ao final,  pela rejeição dos 
Aclaratórios.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

Diversamente  do  alegado  pelas Embargantes,  não  houve  contradição, 
obscuridade ou omissão na Decisão embargada.

Rinaldo  Mouzalas1 resume  os  conceitos  de  omissão,  obscuridade  e 

1 Souza e Silva, Rinaldo Mouzalas de, Processo Civil, Série Concursos, Coordenação George Salomão 
Leite, Editora PODIVM, Salvador-BA, 2009, p.493.



contradição, requisitos legais para ensejar a interposição dos embargos declaratórios, 
escrevendo:  “A  omissão  ocorre  quando  o  pronunciamento  jurisdicional  há  de  ser 
complementado (o pronunciamento  é  omisso  quando não se  manifestar  sobre  um 
pedido, causa de pedir,  ou questões de ordem pública),  a obscuridade é o defeito 
consistente  na  difícil  compreensão  do  pronunciamento  jurisdicional  (o 
pronunciamento é obscuro quando for incompreensível). A contradição é a afirmação 
conflitante,  quer  na fundamentação,  quer  entre  a  fundamentação e a  conclusão (o 
pronunciamento é contraditório quando traz proposições inconciliáveis entre si).”

A primeira Embargante sustenta a existência de contradição no Acórdão, ao 
fundamento  de  que  não  foi  observada  a  ausência  de  contratação  de  cláusula  de 
cobertura  específica  para  danos  morais,  o  que  afastaria  a  sua  responsabilidade 
solidária quanto ao pagamento de indenização.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  a 
questão referente a ser a seguradora responsável solidária, concluindo que a cláusula 
contratada para a cobertura de danos corporais a terceiros alcança os danos morais e 
estéticos  sofridos  pela  vítima  de  acidente  de  trânsito  para  fins  de  indenização 
securitária, f. 523/524, mencionando precedentes do STJ e julgado do TJ/RS neste 
sentido.

Quanto ao alegado pela segunda Embargante, de que a prova testemunhal 
não seria capaz de demonstrar a existência de nexo causal a ensejar a condenação ao 
pagamento dos danos morais e estéticos indenizatórios, o Acórdão objurgado trouxe 
expressamente  as  razões  pelas  quais  foram  considerados  os  depoimentos 
testemunhais para a convicção de ter a vítima direito à indenização, além de ressaltar 
que  a  Promovida  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  provar  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do Promovente, f. 521.

No que tange à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o 
valor  da  condenação,  uma  vez  que  a  sua  fixação  foi  determinada  na  Sentença, 
deveria a Promovida ter se insurgido na Apelação, afastando a suposta omissão do 
Acórdão, não podendo a matéria ser removida em sede de Aclaratórios.

Pretendem os  Embargantes,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal2.

2 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.   INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.  TENTATIVA  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.  Nos  termos  do  art.  535  do  CPC,  os  embargos  de  declaração  apenas  são  cabíveis  quando constar  no 
julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-
se, por construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em 
relação aos quais está o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a 
presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade 
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se constata 
na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe 
13/6/2011).
3. Embargos manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente  
decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis Felipe 



A interposição de Embargos Declaratórios sem que haja, de fato, a presença 
de  algum  dos  requisitos  do  art.  533  do  CPC,  procedimento  que  virou  rotina  na 
tramitação dos recursos em todas as instâncias, afastando-se da real finalidade dos 
aclaratórios, de máxima importância para a integralização dos julgados, instalando-se 
uma  nova  via  de  discussão  da  matéria  já  enfrentada,  é  de  ser  entendida  como 
procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa prevista no parágrafo único do 
art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, além de obrigar o órgão julgador a se 
debruçar  novamente sobre o que  já  foi  decido para  rebater  a  infundada alegação, 
provoca,  por  força  da  própria  norma reguladora  dos  embargos,  a  interrupção dos 
prazos  recursais,  retardando,  por  conseguinte  o  andar  do  processo  e,  por  via  de 
consequência, a efetivação da prestação jurisdicional já efetuada.

Posto isso,  considerando que a alegada  contradição foi arguida apenas 
para  ensejar  a  rediscussão  da  matéria,  rejeito  os  Embargos  de  Declaração, 
declarando-os protelatórios, e aplico aos Embargantes a multa prevista no art. 
538,  parágrafo  único,  do  CPC,  que fixo  em 1% sobre  o  valor da  causa,  em 
benefício do Promovente.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


