
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0065809-66.2014.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Embargante : MAPFRE Seguros Gerais S/A
Advogado : Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda – OAB/PE nº 16.983
Embargado : José Mousinho Pontes
Advogada : Angélica Gurgel Bello Butrus – OAB/PB nº 13.301 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. SUBLEVAÇÕES.
APLICAÇÃO  ERRADA  DA  TABELA  E
APLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 474 E Nº 544
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME
DA  MATÉRIA  APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE
PELO  MEIO  ESCOLHIDO.
PREQUESTIONAMENTO.  NECESSIDADE  DE
CONFIRMAÇÃO DAS EIVAS PREVISTAS NO ART.
1.022  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de  obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-   Ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  os
embargos de declaração só podem ser admitidos se
detectado na decisão algum dos vícios enumerados
no art. 1.022, do Código de Processo Civil, situação
na verificada no caso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
132/142, opostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra o acórdão de fls. 124/130,
que rejeitou os Embargos de Declaração forcejados pela nominada recorrente, nos
autos da Ação de Cobrança ajuizada por José Mousinho Pontes.

Em suas razões, a recorrente aduz, em resumo, o seu
intento de prequestionar a matéria, argumentando, para tanto, a aplicação errada da
tabela concernente a indenização do seguro DPVAT e aplicabilidade das súmulas nº
474 e nº 544, do Superior Tribunal de Justiça, referente à invalidez permanente parcial
e à graduação de lesão. 

Contrarrazões desnecessárias.

É o RELATÓRIO.

VOTO

MAPFRE  Seguros  Gerais  S/A  opôs  os  presentes
aclaratórios, alegando a aplicação errada da tabela de graduação de lesões incluída
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pela Medida Provisória 451/2008, bem como a necessidade de adoção das súmulas nº
474 e nº 544, do Superior Tribunal de Justiça, para que o valor da indenização paga
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), referente ao “Segmento da Coluna
Vertebral”, correspondesse a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e
vinte e cinco centavos).

Razão não lhe assiste.

Os  embargos  de  declaração  só se  justificam  nos
motivos previstos nos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de
ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  devia  se
pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nessa ordem de ideias, é cediço que 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.

Esta  é  a  intenção  da  insurgente,  uma  vez  que,
adotando-se a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça, o julgado combatido
amoldou a lesão na coluna lombar da vítima à indenização correlata, senão vejamos
às fls. 127/128:

Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
especificamente  o  laudo  de  avaliação  médica,  fls.
13/16, vê-se que José Mousinho Pontes, em razão do
acidente de trânsito noticiado na exordial, adquiriu
“lesão  na  coluna  lombar,  no  percentual  de  75%
(setenta e cinco por cento) da sua função. Apesar de
existir laudo subsequente, com o percentual de lesão
em  50%  (cinquenta  por  cento),  fls.  76/77,  pelo
compulsar dos autos, inclusive pretensão recursal, a
lesão observada é de 75% (setenta e cinco por cento),
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na coluna lombar do recorrido.
Dito isso, inexiste dúvida acerca do direito do autor
perceber  o  valor  relativo  à  indenização  do  seguro
DPVAT,  cabendo  aferir,  doravante,  o  valor  da
indenização a ser paga ao beneficiário.
Por  oportuno,  tendo  sido  constatada  a  debilidade
permanente  parcial,  nos  moldes  do  laudo  pericial,
fls.  13/16,  é  cediço  que  a  indenização  será  paga
considerando a quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais), devendo ser arbitrada com base
na  tabela  anexada  à  Lei  6.194/74, e,  ainda,  em
conformidade com percentual da invalidez apurado
pelo profissional de saúde, no caso, 75% (setenta e
cinco  por  cento)  da  coluna  lombar.  A  título  de
ilustração, veja-se:
(...)
Nesse trilhar,  considerando o grau de invalidez do
autor,  detectado  no  laudo  traumatológico  de  fls.
15/16, entendo que a indenização deve ser minorada
para o importe de R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
Desta  feita, a  sentença  hostilizada  deve  ser
reformada para condenar a  seguradora a  pagar ao
promovente, não a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil
cento e vinte e cinco reais), a título de indenização
securitária,  tampouco a importância de R$ 2.531,00
(dois mil quinhentos e trinta e um reais), como supõe
a parte insurgente.

Com  efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se
proponham a rediscutir a matéria contrária aos interesses do embargante:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECEBIMENTO
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COMO  AGRAVO  REGIMENTAL  (ART.  545  DO
CPC). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544
DO  CPC).  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE
NÃO  ADMITIU  O  RECURSO  ESPECIAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  544,  §  4º,  I,  DO  CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,  QUE IMPÕE O
ATAQUE  ESPECÍFICO  DOS  FUNDAMENTOS,
SENDO  INSUFICIENTE  ALEGAÇÃO  GENÉRICA.
PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.
557,  §  2º,  CPC.  1. O  embargante  pretende,  na
realidade,  a  reforma  da  decisão  embargada,  no
tocante ao mérito recursal; intuito que foge da função
dos  embargos  de  declaração.  Diante  disso  e  em
atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
celeridade  e  economia  processual,  estes  embargos
declaratórios  foram  recebidos  como  agravo
regimental. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito
ao  Recurso  Especial  obstado  na  origem  reclama,
como  requisito  objetivo  de  admissibilidade,  a
impugnação  específica  dos  fundamentos  utilizados
para  a  negativa  de  seguimento  do  apelo  extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º,
inc. I,  do CPC, ônus da qual não se desincumbiu a
parte  insurgente.  3.  À  luz  do  princípio  da
dialeticidade,  que  norteia  os  recursos,  compete  à
parte agravante,  sob pena de não conhecimento do
agravo,  infirmar  especificamente  os  fundamentos
adotados  pelo  tribunal  de  origem  para  negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações
genéricas  de  inaplicabilidade  do  óbice  invocado.
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Precedentes.  4.  O recurso  revela-se manifestamente
inadmissível e procrastinatório, devendo ser aplicada
a multa prevista no   art. 557, § 2º, do CPC  . 5. Agravo
regimental  não  provido  com  aplicação  de  multa.
(STJ;  EDcl-AREsp 667.818; Proc.  2015/0041680-2;  RJ;
Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe Salomão;  DJE
27/04/2015) - sublinhei.

E, 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO
RECURSO.  MULTA.  INOVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. 1.  Os  embargos  de
declaração  só  se  prestam  a  sanar  obscuridade,
omissão  ou  contradição  porventura  existentes  no
acórdão,  não servindo à rediscussão da matéria já
julgada  no  recurso.  2.  A  tentativa  de  alterar  os
fundamentos da  decisão embargada,  com vistas  a
obter  decisão  mais  favorável  aos  seus  interesses,
demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que
enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único,
do  CPC,  em  1%  sobre  o  valor  da  causa.
Jurisprudência do STJ. 3. Não se admite a adição de
teses não expostas no Recurso Especial em sede de
embargos  de  declaração,  por  importar  em
inadmissível  inovação  recursal.  Precedentes.  4.
Embargos  de  declaração  rejeitados,  com imposição
da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(STJ;  EDcl-EDcl-AgRg-AREsp  651.606;  Proc.
2015/0025315-7;  RJ;  Quarta  Turma; Relª  Minª  Isabel
Gallotti; DJE 13/08/2015) - negritei.
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O  prequestionamento,  por  seu  turno,  requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 1.022, da mencionada Codificação. 

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL.  OMISSÕES  INEXISTENTES.  PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165).

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores,  a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.
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Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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