
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000991-32.2015.815.0171. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Esperança.
Embargante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).
Embargado : Amilton Virgínio.
Advogado : Mário Félix de Menezes (OAB/PB 10.416). 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSI-
BILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e  ju-
rídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  160/163) opostos
pela  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A contra
Acórdão (fls. 150/158) que conheceu parcialmente de seu Recurso Apelatório,
negando-lhe  provimento  e  mantendo  a  sentença  de  parcial  procedência
prolatada nos autos da “Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais
DPVAT  –  Acidente  Automobilístico  –  Invalidez” ajuizada por  Amilton
Virgínio.

Em suas razões, a sociedade embargante sustenta uma omissão
no  julgado,  mais  especificamente  quanto  conhecimento  parcial  sob  o
fundamento  da  ausência  de  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade  recursal.
Defende  que  seu  apelo  foi  devidamente  fundamentado,  respeitando  os
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requisitos constantes no Código de Processo Civil. Aduz ser insustentável o
princípio da dialeticidade no caso, sob pena de tornar rígido o julgado objeto
de recurso. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam
conhecidos os seus argumentos e julgada improcedente a demanda de primeiro
grau.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 166).

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Consoante  se  observa  do  acórdão  impugnado,  o  juízo  de
admissibilidade da apelação interposta pela seguradora bem observou a devida
fundamentação, narrando todo o contexto das argumentações apresentadas por
ambas as partes para, então, concluir pela inovação recursal especificamente
quanto à alegação de ausência demonstração segura do nexo de causalidade.
Para tanto, confira-se o trecho do Acórdão:

“Como relatado, a presente demanda consubstancia
a pretensão ao recebimento de indenização oriunda
do seguro obrigatório de trânsito, fundamentada na
sequela  advinda  de  acidente  automobilístico,
ocorrido em 13/02/2015.  O demandante afirma ter
sido vítima de atropelamento, do qual resultou lesões
que redundaram em sua invalidez, pleiteando o valor
máximo  indenizatório  previsto  na  tabela  de
quantificação constante na Lei nº 6.194/1974.
Na  peça  contestatória,  a  seguradora  demandada
restringiu-se  a  alegar,  especificamente  quanto  ao
caso  em  questão,  a  preliminar  de  ausência  de
interesse  de  agir  e,  no  mérito,  a  necessidade  de
realização de perícia judicial, para quantificação da
indenização em valor proporcional, de acordo com a
tabela  legal.  E  mais,  em  face  do  laudo  pericial
apresentado,  a  promovida  apresentou  toda  sua
fundamentação na existência do direito autoral, por
invalidez  permanente  parcial,  à  percepção  do
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montante de R$ 4.725,00 (quatro mil,  setecentos e
vinte e cinco reais).
Em  nenhum  momento,  houve  qualquer  dúvida
acerca  da  existência  do  acidente  de  trânsito
afirmado na inicial e de sua relação com a causa da
invalidez do promovente. Apenas em sede recursal a
seguradora formulou o argumento de ausência de
demonstração segura do nexo de causalidade entre
o evento e o dano sofrido, a qual, portanto, não foi
submetida  à  apreciação  do  juízo  a  quo,  após  o
necessário  contraditório  durante  a  fase  de
instrução.
Ora,  não  se  pode  simplesmente  desconsiderar  um
vício  de  inovação  recursal,  posto  que  estar-se-ia
estabelecendo uma possibilidade indevida de quebra
da  segurança  jurídica,  em  decorrência  da
inobservância do devido processo legal. E mais, na
situação em tela,  a própria conduta processual da
seguradora  –  ao  admitir  o  direito  durante  todo  o
trâmite de primeiro grau, concluindo pela existência
do mesmo valor a que o juízo sentenciante chegou, e,
posteriormente,  negar  o  direito,  incorrendo  em
comportamento  contraditório  –  revela  um
desrespeito  ao princípio da boa-fé  processual  (art.
5º, NCPC)”. (fls. 153; grifo nosso).

Ora,  em se  verificando  o  devido enfrentamento  do  juízo  de
admissibilidade  do  recurso  apelatório,  observando-se  a  devida  e
pormenorizada fundamentação e indicação da impossibilidade de apreciação
por configuração da inovação recursal, não há qualquer vício embargável que
dê ensejo à modificação do julgado, revelando-se, em verdade, as pretensas
razões aclaratórias apenas um inconformismo com o resultado de julgamento.

Assim,  as  próprias  razões  expostas  pela  embargante  –  não
apontando  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  –
revelam que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
argumentações,  tendo  a  Segunda  Câmara  Cível  deste  Colendo  Tribunal
conhecido parcialmente e nesta parte desprovido, à unanimidade, o seu apelo.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento da  causa,  confira-se  o aresto  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
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AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição), mas representam tentativa de obter o
rejulgamento da causa. Precedentes.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no  AREsp 749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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