
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0013315-93.2015.815.2001
ORIGEM: Juízo da 10ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S.  A.  (Adv.  Antonio Eduardo
Gonçalves de Rueda OAB/PB 20.282-A)
EMBARGADO: Rogério Silva de Brito (Adv. Lidiani Martins Nunes OAB/PB 10244)

 
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.  REJEIÇÃO  DOS
EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, incabíveis se revelam os 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)” (STJ - EDcl MS 10286 – Min. Félix Fischer – S3 –
DJ 26/06/2006 p. 114).

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 211.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pelo  Bradesco
Auto/Re Cia de Seguros S. A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao



recurso apelatório aviado pelo embargante,  por ofensa ao princípio processual da
dialeticidade.

Irresignado  com o  provimento  in  questo,  o  embargante  opôs
recurso de integração, alegando que o recurso tem o fito de prequestionar a matéria
discutida,  bem  como  repisou  tema  levantado  no  apelo,  acerca  da  ausência  de
requerimento administrativo por parte do promovente, o que caracterizaria ausência
de interesse de agir. (fls. 191/196)

Recurso de Agravo Interno apresentado pelo embargante. (fls.
200/205)

Sem contrarrazões aos embargos. (fl. 209)

É o relatório.  

VOTO

Inicialmente,  não  conheço  do  recurso  de  agravo  interno
apresentado contra a decisão que já havia sido atacada via embargos de declaração
pela parte, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade.

Nesse  trilhar,  penso  que  os  aclaratórios  não  devem  ser
acolhidos, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material,  mas busca, somente agora, atacar de forma válida a decisão de primeiro
grau, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração, especialmente
porque a  decisão monocrática  atacada reconheceu que o apelo  não impugnou os
fundamentos da sentença a quo (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).  

A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

“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.”

À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser



integrado na decisão ora atacada, especialmente porquanto a lide fora dirimida com
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido omissa em ponto algum.

Com  efeito,  não  subsiste  dúvida  que  a  decisão  embargada
fundamentou e decidiu sobre o tema, com fulcro na mais abalizada jurisprudência.
Nesse sentido destaco o seguinte trecho da decisão hostilizada. In verbis: 

“O recurso não se credencia ao conhecimento da Corte.

Com efeito,  a  petição do recurso revela que o polo apelante não
impugnara  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  deixando  de
consignar  argumentação  tendente  a  atacar,  especificamente,  as
premissas da sentença desafiada.

Analisando  detidamente  a  inicial  apresentada,  sustentaram  os
promoventes que seu pai (Maximiliano Mendes de Brito) foi vítima
de  atropelamento  na  data  de  10/07/2010,  tendo  sofrido
politraumatismo,  com  pancada  na  cabeça,  seguida  de  TCE,  bem
como foi submetido a procedimento cirúrgico na perna esquerda,
com  tratamento  invasivo  e  redução  cirúrgica.  Afirmaram  que  a
situação foi agravada, tendo ocorrido em data posterior sua morte.
Pugnaram pela condenação do demandado ao pagamento do seguro
obrigatório,  acrescido  de  juros  de  mora  e  atualização  monetária,
além de honorários advocatícios. 

Conforme se vê, o magistrado a quo, na sentença, apoiado em laudo
traumatológico (fl. 27), reconheceu apenas o direito ao pagamento
do prêmio em razão lesão sofrida na perna esquerda, na graduação
respectiva, daí porque julgou parcialmente procedente a pretensão
vestibular,  consubstanciada  em  pleito  de  cobrança  de  seguro
DPVAT,  decidindo  por  condenar  a  seguradora  ao  pagamento  do
valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos),  atualizado  monetariamente  desde  a  data  do  sinistro,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação,  bem  como  condenou  as  partes  ao  pagamento  de  custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

O autor apelante,  por sua vez,  constrói tese no sentido de que a
decisão  merece  ser  totalmente  anulada,  considerando  que  foi
aplicada de maneira incorreta a regra prevista na lei de regência,
entendendo  que  no  acidente  ocorrido  não  foram  comprovadas
lesões no crânio, situação que dá ao reconhecimento da litigância de
má-fé.

Nesse viés, não há quaisquer dúvidas de que as razões recursais, ao
não rebaterem a fundamentação ventilada na decisão recorrida, não
são aptas a atacarem a ratio decidendi consignada pelo magistrado
singular. Nesse passo, consigne-se que, dentre os vários princípios



que  regulam  a  sistemática  processual  dos  recursos,  o  da
dialeticidade se apresenta como dos mais importantes, não estando,
contudo, presente in casu.

Referido  princípio,  destarte,  traduz  a  necessidade  de  a  parte
processual  descontente com o provimento judicial  interpor a sua
argumentação  de  maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos indicados
no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o
conhecimento  pleno  das  fronteiras  do  descontentamento.
Mencionada conduta não foi adotada pelo insurgente. Com relação
ao  tema,  transcrevo,  por  oportuno,  precedentes  do  Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante deixou
de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  agravada,  atraindo  a
aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ.” 1

“...  não  basta  o  simples  inconformismo  com  a  decisão  judicial,
fazendo-se indispensável a demonstração das razões para a reforma
da decisão impugnada, em atenção ao 'princípio da dialeticidade'
dos recursos.” 2

A simples  sinalização  de  recusa  da  parte  com o  teor  da  decisão
agravada  não  caracteriza  a  argumentação  específica  exigida  no
âmbito desta Corte, à feição da Súmula 182/STJ, uma vez que tal
gesto  é  desprovido  de  conteúdo jurídico  capaz  de  estremecer  as
bases  da  decisão  agravada.  2.  "De  acordo  com  o  princípio  da
dialeticidade,  as  razões  recursais  devem  impugnar,  com
transparência  e  objetividade,  os  fundamentos  suficientes  para
manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação,
incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF" (AgRg no Ag 1.056.913/SP,
Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
26/11/2008). 3. Agravo interno não-conhecido. 3 

Na  mesma  esteira,  prelecionando  sobre  o  referido  princípio,
pontifica Nelson Nery Júnior, verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da  dialeticidade.
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente  deverá  declinar  o  porquê  do  pedido  de  reexame  da
decisão.  Só  assim  a  parte  contrária  poderá  contra-arrazoá-lo,
formando-se o  imprescindível  contraditório em sede recursal.  As
razões  do  recurso  são  elemento  indispensável  a  que  o  Tribunal,
para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-
as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento.  Tendo em vista que o recurso visa,



precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta
ou  ilegal,  é  necessária  a  apresentação  das  razões  pelas  quais  se
aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”

Outrossim, sublinhe-se que o juízo de admissibilidade, quanto à
apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem
pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador, independente
do requerimento das partes.

Portanto,  vê-se  que  a  parte  apelante  não  atendeu  aos  requisitos
preconizados no art.  1.010,  III,  do CPC/2015, eis que, ao voltar-se
contra a sentença ora guerreada, deixou de apresentar as razões de
fato e de direito pelas quais entende merecer reforma o decisum,
não apontando especificamente o desacerto da decisão hostilizada.

In casu, denota-se que o ponto pelo qual se insurge o recorrente
(lesão  na  cabeça  decorrente  de  acidente  automobilístico)  fora
rechaçado pelo magistrado processante, tendo apenas reconhecido a
lesão  na  perna  esquerda,  no  percentual  de  25%  sobre  o  valor
máximo, apoiado em laudo traumatológico.

Nesse  diapasão,  deveria,  por  óbvio,  haver  a  parte  demandada
insurgente atacado tais termos e não aqueles não reconhecidos na
Sentença de primeiro grau. 

Por fim, prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil,  que  incumbe  ao  relator  “não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ante o exposto, com fulcro no artigo supramencionado e com base
nos  argumentos  igualmente  explicitados,  nego  conhecimento  ao
apelo, por ser manifestamente inadmissível, mantendo incólumes
todos os termos da sentença de mérito apelada.”

Ressalte-se,  ainda,  que 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)”(STJ -  EDcl  MS 10286 – Min.
Félix Fischer – S3 – DJ 26/06/2006 p. 114).

Em razão das considerações tecidas acima, rejeito os embargos
de declaração opostos.

É como voto.

DECISÃO



A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


	ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 211.

