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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000537-03.2014.815.1201
RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO : Rostand Inácio dos Santos
EMBARGADO : Cássio Félix da Silva
ADVOGADOS : Kleyton César Alves da Silva Viriato

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  NO
ACÓRDÃO.   APRECIAÇÃO  DA  MATÉRIA  DE  FORMA
SUFICIENTE À SOLUÇÃO DO LITÍGIO.  AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/2015.
REJEIÇÃO. 

Em  consonância  com  o  estatuído  no  artigo  1.022  do
CPC/2015,  os  embargos  de  declaração  somente  são
cabíveis  quando  o  acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição, erro material ou omissão.

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., em face do acórdão que deu
parcial provimento ao recurso apelatório aviado pelo embargante.    

Nas  razões  recursais,  alega  o  embargante  a  necessidade  de
prequestionamento da matéria ventilada nos autos, alegando fazer-se mister o
pronunciamento acerca da inépcia da inicial,  face a ausência de documento
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imprescindível à propositura da ação, qual seja, o boletim de ocorrência.  Alega
ainda haver necessidade de manifestação quanto à falta de interesse de agir,
devido à falta  de requerimento administrativo prévio,  bem ainda à correção
monetária,  porquanto  o  julgado  teria  deixado  de  “apreciar  a  incidência  de
correção monetária a ser aplicada ao presente feito”.

Não  foram  apresentadas  contrarrazões,  apesar  de  intimada  a
parte adversa.

VOTO

Destaco que os Embargos de Declaração somente são cabíveis
quando o Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material  ou
omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Art. 489. […] 

§  1o  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
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julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.  

Conforme se pode observar da leitura do acórdão embargado, as
questões levantadas em sede de embargos foram devidamente analisadas no
julgado, vejam-se:

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO:

Alega  a  recorrente  ser  o  autor  carecedor  de  ação,  em
virtude  de  não  ter  procedido  ao  prévio  requerimento
administrativo  para  o  pagamento  do  seguro  obrigatório
DPVAT.

Pois bem. O interesse de agir  ou processual  configura-se
com  a  existência  do  binômio  necessidade-utilidade  da
pretensão submetida ao Juízo. A necessidade da prestação
jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte
do  devedor  da  obrigação,  já  que  o  Poder  Judiciário,  por
imposição legal, é via destinada à resolução de conflitos de
interesses.

Para  isso,  é  preciso  que  exista  a  pretensão  resistida,  ou
seja,  a  negativa  de  direito  na  via  extrajudicial  e,  por
conseguinte,  a  necessidade  de  atuação  do  Judiciário  na
resolução da controvérsia.

Nos casos de DPVAT, é bem verdade que, não havendo o
requerimento prévio junto às seguradoras, em regra, não se
materializa  a  resistência  dessas  empresas  quanto  ao
pagamento  de  indenização  securitária  requerido
previamente.

No entanto, com a apresentação de contestação, resistindo
ao  pagamento  da  indenização  requerida  em  juízo,  resta
afasta a falta de interesse de agir, porquanto entende-se que
teria  havido,  por  parte  da  Seguradora,  resistência  ao
requerimento acaso formulado administrativamente. 

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir
suscitada no recurso.

Em relação a segunda preliminar, arguida em sede recursal,
de  inépcia da inicial ante a ausência de comprovação do
sinistro, tem-se que se confunde com o próprio mérito, razão
pela qual será oportunamente analisada.
Mérito.

Trata-se  de  Ação  Ordinária  de  Cobrança  ajuizada  por
Cássio  Félix da Silva em face da Seguradora Líder dos
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Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S.A,  objetivando  o
recebimento  de  seguro  de  trânsito  em razão de  acidente
automobilístico  sofrido  em  25/01/2012,  do  qual  teria
ocasionado afundamento do osso frontal à direita.

Da  análise  do  acervo  probatório,  observo  que  os  laudos
médicos  de  fls.  11/19  atestam  a  existência  de  lesões
decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor de
via terrestre.

Nesse tirocínio, entendo não restar dúvidas, de acordo com
os laudos médicos apresentados aos autos, notadamente o
de fl. 11, no qual consta ter sido o paciente, ora recorrido,
internado naquele Hospital de Emergência e Trauma, por ter
sido vítima de acidente motociclístico com trauma de face e
fratura  de  órbita,  ali  permanecendo  por  cinco  dias  para
tratamento, com alta hospitalar ocorrida no dia 29/01/2012,
devido à evolução satisfatória.

De  igual  modo,  o  laudo  médico  produzido  como  prova
pericial  em juízo  afirma que o  autor/apelado possui  dano
anatômico parcial permanente que compromete apenas em
parte  um  segmento  corporal  da  vítima,  no  percentual  de
25% (vinte e cinco por cento), fl. 69v.

[…]

No tocante à pretensão da correção monetária, entendo que
a tese recursal não comporta acolhimento uma vez que o
Juízo de primeiro grau a fixou a partir da citação, conforme
se colhe da sentença, senão vejamos:

julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência,
condeno  a  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro
DPVAT  S.A.  ao  pagamento  de  R$  3.375,00  (três  mil
trezentos e setenta e cinco reais) à parte autora referente à
indenização  por  invalidez  permanente,  atualizados
monetariamente  e acrescidos de juros legais no valor de um
por cento ao mês desde a citação.

Assim, à mingua de recurso da parte autora, não obstante o
entendimento jurisprudencial em contrário, deve permanecer
o termo inicial fixado na sentença, não havendo razões para
tergiversar-se.

Como se vê, não se vislumbra no acórdão guerreado quaisquer
das hipóteses que permita agasalhar o inconformismo da embargante, eis que
apreciadas todas as questões suscitadas. 

Por outro lado, se o resultado do julgamento pelo órgão colegiado
apresenta-se  diverso  do  posicionamento  pretendido  pelo  embargante,  essa
circunstância não implica em existência de vício na prestação jurisdicional.
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A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

"embora admita-se tenham os embargos de declaração a
finalidade  de  prequestionamento,  essa  quadra  somente
pode  ocorrer  quando  advier  da  indicação  e  resolução
prévias  das hipóteses elencadas no art.  535 do CPC,  ou
seja,  o  prequestionamento  da  matéria  deve  decorrer
necessariamente do saneamento de omissão, obscuridade
ou  contradição,  não  sendo  possível,  portanto,  que  os
embargos almejem exclusivamente aquele fim" (STJ, EDcl
no  AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1.321.014/RJ,  Rel.  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 18/02/2014).” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254.068/RJ,
Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014).

Sobre  a  questão em descortino,  eis  a  posição  desta  Corte  de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Constatado que a insurgência do embargante 
não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas a 
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios. - O
STJ ¿tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo 
para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada
ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade 
ou contradição).1

Vale  lembrar  que,  mesmo  para  efeito  de  prequestionamento,
devem estar  presentes  um dos  requisitos  ensejadores  do  acolhimento  dos
embargos de declaração.

Nesse contexto, demonstrado claramente o inconformismo com o
conteúdo decisório do acórdão, ressalto que tal posicionamento somente pode
ser combatido na via recursal apropriada, de modo a possibilitar a reversão do
julgamento  que foi  desfavorável  à  parte,  porquanto inexistente,  na  espécie,
vício a ser sanado.

Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes

1(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005859120098150471, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 07-04-2015).
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Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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