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Relator: Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A  -
Adv. Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB nº 22.718).

Embargado: Antonio Xavier de Oliveira - Adv. Emanuel Saraiva Ferreira
(OAB/PB nº 16.928).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  INTENTO
PREQUESTIONATÓRIO.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  QUESTIONADA NO ACÓRDÃO
GUERREADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Em  sede  de  embargos  de  declaração,  o
apontamento  da  contradição,  omissão  ou
obscuridade no “decisum” é pressuposto para
que  o  recurso  seja  acolhido,  ainda  que
indisfarçável  o  propósito  do  embargante  de
objetivar  prequestionamento  somente  para
viabilizar  a  interposição  de  recurso  aos
Tribunais Superiores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  os  embargos  de

declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A hostilizando
o  acórdão  de  fls.  129/133,  que  negou  provimento  à  apelação  cível
interposta  por  ela  própria  contra  Antonio  Xavier  de  Oliveira,  ora
embargado.

Em  suas  razões,  a embargante  alegou  obscuridade,
contradição e omissão, tendo em vista a ausência do DUT para fins de
comprovação de pagamento do seguro obrigatório que, segundo ela, não
teve quitação tempestiva.

Não  obstante  a  intimação  da  parte  embargada,  esta
deixou  transcorrer  “in  albis”  o  prazo  para  contrarrazões,  consoante
certidão à fl. 148.

É o breve relato.

VOTO

É  cediço  que  os  Embargos  de  Declaração  tem  por
finalidade profícua o aperfeiçoamento jurisdicional e são cabíveis contra
quaisquer  decisões  judiciais  omissas,  contraditórias,  obscuras  e  para
correção de erro material. 

O Código de Processo Civil  é taxativo ao elencar, no
seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

“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.
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O Parágrafo único do preceptivo legal acima descrito
considera como 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, § 1  o.

O referido art. 489, § 1º estabelece:

§ 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.

Assim, os aclaratórios têm por finalidades precípuas:
complementação da decisão omissa, aclaramento de “decisum” obscuro
ou contraditório e, ainda, corrigir erro material.

No  entanto,  no  que  pertine  ao  vício  da  omissão  o
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diploma processual  de  2015,  inovou  identificando  as  hipóteses  de  seu
cabimento, como já transcrito alhures (art. 486, § 1º).

A embargante  alegou,  em  síntese,  que  o  acórdão
vergastado teria obscuridade, contradição e omissão, tendo em vista a
ausência  do  DUT  para  fins  de  comprovação  de  pagamento  do  seguro
obrigatório que, segundo ela, não teve quitação tempestiva.

A decisão combatida assim se manifestou, fls. 129/133:

“A apelante insurgiu-se contra  a  decisão  alegando  a
necessidade de apresentação do DUT (documento único
de trânsito) para fins de comprovação de pagamento
do seguro obrigatório, já que o condutor e proprietário
do  veículo  é  o  beneficiário  do  seguro,  bem  como,
contra o valor da indenização, uma vez que o apelado
sofreu invalidez parcial e não permanente, tendo direito
apenas à indenização nos moldes do art. 3º, §1º, II, da
Lei 6.194/74.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o recorrido
realmente sofreu graves fraturas, acarretando-lhe
debilidade total e permanente de 100% das funções do
sistema  nervoso  central,  dos  membros  superiores  e
inferiores, da função respiratória e digestiva, consoante
se  pode  constatar  do  laudo  médico  pericial  às  fls.
36/40.

Percebe-se, portanto, que a invalidez do apelado, é
total e permanente, fazendo jus a uma indenização nos
moldes previstos no art. 3º, II, da Lei 6.194/74, com a
redação dada pela Lei 11.945/2009. Vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as
indenizações por morte, por     invalidez     permanente,     total     ou
parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada: 
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II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo: 

I -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais

previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido

ao valor máximo da cobertura;

Portanto, tendo em vista o quadro de invalidez

permanente total, o anexo da referida norma, incluído

pela Lei 11.945/2009, previu uma indenização de

100% sobre o valor estabelecido no inciso II do art. 3º

da Lei 6.194/74.

No tocante à alegação de necessidade de apresentação

do  DUT  (documento  único  de  trânsito)  para  fins  de

comprovação de pagamento do seguro obrigatório, já

que o condutor e proprietário do veículo é o beneficiário

do  seguro,  tal  documento  se  encontra  acostado  aos

autos à fl. 13.

Com relação às alegações de correção monetária, esta

deve  contar  a  partir  da  data  do  evento  danoso,
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aplicando-se a Súmula nº 43 do STJ, como bem fixou a

magistrada “a quo”:  “Incide correção monetária sobre

dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo

prejuízo.”

Por estas razões, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,

mantendo a sentença recorrida em todos os seus

termos.

É como voto”.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão se manifestou
sobre  os  pontos  postos  à  desate,  não  havendo  quaisquer  omissões,
obscuridades  ou  contradições  a  serem  sanadas.  Trata-se  apenas  de
inconformismo da insurreta. 

Sendo assim, não existe violação de direito no acórdão
impugnado.  O  que  se  verifica  é  apenas  o  não  contentamento  da
embargante com o desfecho da questão, bem como seu objetivo de ver
rediscutida a matéria, o que não é permitido em sede de embargos de
declaração.

Segundo  jurisprudência  do  STJ,  os  embargos  de
declaração  não  se  constitui  via  para  rediscussão  da  matéria.  Senão
vejamos:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  1.  VÍCIOS  INEXISTENTES.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  CAUSA.
DESCABIMENTO.  2.  SEGUNDOS  ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA RELATIVA À DECISÃO ANTERIORMENTE
EMBARGADA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  3.  DECLARATÓRIOS  COM  NÍTIDO
INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA NO
PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA. ART. 1.026, § 4º, DO CPC/2015. 4. EMBARGOS
REJEITADOS,  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.  Os
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embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de  matéria  devidamente  abordada  e  decidida  no
acórdão  embargado,  tampouco  servem  para  discutir
manifestações  relacionadas  ao  inconformismo  das
partes, afigurando-se evidente o intuito infringente da
presente  insurgência,  cujo  objetivo  não  é  suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada. 2.  Ademais,  "os segundos embargos
de  declaração  estão  restritos  ao  argumento  da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios,  sendo  descabida  a  discussão  acerca  da
decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a
respectiva  impugnação  extinguiu-se  em  virtude  da
preclusão consumativa"  (EDcl  nos  EDcl  no AgRg nos
EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016). 3.
Por  fim,  dado  o  nítido  caráter  protelatório  destes
segundos declaratórios, tendo em vista que tiveram os
mesmos argumentos dos primeiros, que, por sua vez,
foram rejeitados, é impositiva a aplicação de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
que  dispõe  o  art.  1.026,  §  4º,  do  CPC/2015.  4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 934.341/MT,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)(sem
grifo no original)”

Suscitou,  ainda,  a  embargante,  o  prequestionamento
da matéria, objetivando a interposição de recurso. Sobre o tema, afigura-
se oportuno tecer algumas considerações.

A  exigência  de  prequestionamento  originou-se  no
direito norte-americano, sob o argumento de não se poder recorrer de
matéria não tratada originalmente. Com efeito, passou a ser interpretado
como condição lógica de recorribilidade para os Tribunais Superiores, face
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à impossibilidade de exame das questões não expressamente decididas
pelos órgãos jurisdicionais locais.

Com o argumento de não mais constar expressamente
na Constituição, não poucos juristas sustentaram a inconstitucionalidade
da exigência do prequestionamento, devido à ausência de previsão legal.

Prevendo a sobrecarga dos Tribunais Superiores, diante
da inexigibilidade de prequestionar as matérias nos Tribunais locais, o STF
enunciou a Súmula nº 282:

"É inadmissível o RE quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".

Resolvida  a  questão  da  exigibilidade  do
prequestionamento, como solucionar a questão quando ela não é debatida
e decidida pelos Tribunais mesmo quando devidamente chamados a se
manifestarem?

Como solução, o STF enunciou a Súmula nº 356, assim
verbetada:

"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram o
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de RE, por faltar o prequestionamento."

No  sentido  de  demonstrar  a  relevância  quanto  à
necessidade de ver a questão decidida nos Tribunais locais e dar proteção
a esse instituto, mesmo quando necessária sua reiteração, o STJ enunciou
a Súmula nº 98, in verbis:

"Embargos  de  declaração  manifestados  com  notório
propósito  de  prequestionamento  não  têm  caráter
protelatório."

Diz-se  que  a  matéria  foi  questionada  quando
devidamente apreciada pelo órgão julgador, isto é, posta em julgamento e
discutida.  Quando há  no  acórdão  omissão,  obscuridade  ou  contradição
sobre  determinada  matéria  poderá  a  parte,  através  de  embargos  de
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declaração, insurgir-se contra o aresto alegando prequestionamento para
fins de interposição de recurso para a instância superior. Uma vez não
debatida a matéria na instância “a quo” não poderá o Pretório Excelso ou
a Corte Federal decidir sobre o tema.

Desta  maneira,  configura-se  o  prequestionamento
quando a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada,
ocorrendo emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais e não
apenas simples menção dos mesmos, interpretando-se sua aplicação ou
não ao caso concreto.

Acerca do tema, anotou o Ministro Marco Aurélio de
Mello, da Excelsa Corte:

"Diz-se prequestionada determinada matéria, quando o
órgão  prolator  da  decisão  impugnada,  haja  adotado
entendimento explícito sobre ela."

Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de admitir o prequestionamento implícito, que
consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente.

Destarte, mesmo não constando do corpo condutor do
acórdão fustigado a referência ao número e à letra da norma legal, desde
que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada, restou implicitamente
prequestionada a matéria federal ou constitucional.

Imperioso  aventar,  ademais,  que  rejeitados  os
embargos de declaração, entretanto, mantidas as eivas suscitadas pela
embargante, necessário se faz a interposição do Recurso Especial contra a
rejeição destes por afronta ao art. 535 do CPC, fulcrado no permissivo
constitucional do art. 105, III,  “c”, e, não para discutir questão que se
pretendia prequestionar.

Todavia, não obstante as colocações acima esposadas,
é de sabença comum que os embargos de declaração possuem função
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processual específica, consistente em aperfeiçoar a decisão proferida.

Assim sendo, mesmo para fins de prequestionamento,
os embargos cingem-se as hipóteses permissivas legais.

No  caso  “sub  examine”,  percebe-se  que  a  decisão
objurgada analisou em todos seus aspectos jurídicos a questão posta em
litígio, restando implicitamente prequestionada a matéria, assim como não
se vislumbrando qualquer vício que importe em sua correção.

Observe-se, a propósito, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o qual trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  MATÉRIA
RELATIVA À COMPENSAÇÃO DE VALOR DE ICMS PAGO
A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ANTECIPADA
TRATADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  DE  TEMA  CONSTITUCIONAL  POR  ESTA
CORTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS
EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Não
desborda de sua competência constitucional o Acórdão
prolatado  por  esta  Corte  que  trata  de  matéria
concernente  à  possibilidade  do  uso  da  via
mandamental, para fins de obter declaração do direito
do  contribuinte   à  compensação  de  quantia  paga  a
título de substituição tributária por antecipação, e que
reconhece  o  direito  da  parte  em  obter  a  referida
compensação.  2.  Por  outro  lado,  não  prospera  a
alegativa  de  existência  de  omissão  por  não  ter  o
julgado  embargado  tratado  de  tema  de  natureza
constitucional posto que ao Supremo Tribunal Federal
cabe tal  mister.  3.  Embargos  utilizados  apenas  para
prequestionar  matéria  constitucional.  Impossibilidade.
Rejeição dos Aclaratórios.”
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Desta  forma,  não  estando  presentes  os  requisitos
essenciais constantes no CPC/2015, além de verificada apenas a intenção
primordial de rediscutir a matéria já apreciada por esta Corte de Justiça,
REJEITO os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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