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ORIGEM:  Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Bradesco Seguros S/A

(Adv. Samuel Marques Custódio de Albuquerque – OAB/PB 20.111-A)
EMBARGADO: Francisco Carlos Urtiga Feitosa Júnior 

             (Adv. Jaques Ramos Wanderley – OAB/PB 11.984)
 

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 Cível do 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 fls. 228.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pelo  Bradesco
Auto/Re Cia de Seguros S. A. contra Acórdão de fls. 206/212 que rejeitou a preliminar



de  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  nego  provimento  ao  apelo,  para  manter
incólume a decisão vergastada.

Irresignado  com o  provimento  in  questo,  o  embargante  opôs
recurso  de  integração,  alegando  que  a  decisão  de  primeiro  grau  ultrapassou  os
limites do pedido formulado pela parte, sustentando que o pedido da parte autora se
limitou ao valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
enquanto que a condenação foi fixada no valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e
sessenta  reais),  outrossim,  sustenta  que  o  recurso  tem  o  fito  de  prequestionar  a
matéria discutida.

É o relatório.  

VOTO

Compulsando-se os autos,  penso que o recurso não deve ser
acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade
na decisão atacada. 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 havendo mácula em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou toda a matéria
posta  à  análise,  mormente  se  se  considerar  que  a  matéria  ventilada  no  recurso
apresentado pelo recorrente fora devidamente apreciada no acórdão embargado.

No tocante a alegação de julgamento  extra petita,  inicialmente,
observa-se que tal questão somente fora levantada em sede de aclaratórios, havendo
indevida inovação recursal, o que, de pronto inviabilizaria seu conhecimento.

Todavia, mesmo que houvesse tal possibilidade, denoto que a



alegação de que o pedido exordial se limitou ao patamar de R$ 5.062,50 (cinco mil
sessenta e dois reais  e cinquenta centavos) não guarda correlação com a presente
demanda, considerando que não se requer maiores dificuldades para identificar na
petição inicial o pedido no patamar de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta
reais). (fl. 08)

Nesse jaez,  na própria  decisão de primeiro grau há expressa
indicação  sobre  tal  pedido  (R$  7.560,00),  considerando,  inclusive,  que  as  lesões
apuradas  no  Laudo  Pericial,  garantiriam  ao  promovente  indenização  do  seguro
obrigatório equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), mas, em
respeito ao patamar pedido, fixou-se a condenação sob tal valor. 

Nesse sentido, destaco trecho da decisão: In verbis: 

“Diante  de  tais  ponderações,  considerando  o  grau  de
invalidez  do  autor  75%  (setenta  e  cinco  por  cento),  a
indenização do seguro obrigatório deveria ser equivalente a
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), ou seja, 75%
do  valor  máximo  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos
reais),  na  forma da  Lei  11.482/2007. Contudo,  em  razão  do
pedido consistir no pagamento do valor de R$ 7.560,00 (sete
mil  quinhentos  e  sessenta  reais),  a  condenação  deverá
limitar-se  a  este  patamar,  sob  pena  de  julgamento  extra
petita.” (fl. 171)

Em  verdade,  a  tese  apresentada  no  recurso  apelatório
apresentado pelo embargante era no sentido de que deveria ser aplicada a Lei nº
11.495/2009, o que, através dessa legislação, de acordo com a lesão do autor, o cálculo
chegaria  ao  valor  de  R$ 5.062,50,  todavia  no Acórdão atacado  destacou-se  que o
sinistro ocorreu no ano de 2008, daí porque deveria ser utilizado o art. 3º, inciso II, da
Lei 6.194/74, motivando a manutenção da Sentença primeva. Nesse sentido, destaco
trecho da Decisão hostilizada. In verbis: 

“(...)Como  referendado  na  sentença,  a  seguradora  insurgente
destaca que a indenização fixada em primeiro grau não considerou
de forma devida a graduação constante na legislação para o caso de
invalidez parcial.

Nessa  senda,  avançando  ao  exame  do  grau  de  invalidez  e  do
montante  total  da  indenização  securitária  indevida,  revela-se
mandamental lembrar, nos termos do laudo pericial de fl. 154/155,
que  a  parte  recorrida  fora  acometido,  em  razão  de  acidente
automobilístico,  de  que  a  lesão  foi  “parcial  incompleta  de  grau
intenso do pé direito” que “houve perda impostante de órgão ou
função”, no percentual de “75% setenta e cinco por cento”.

Nessa esteira em questão, vislumbra-se da leitura do exame técnico



que a lesão ocasionada a promovente apelada indica um estado de
invalidez  parcial  incompleto,  eis  que  provocara  ao  mesmo  a
inutilização integral algum dos membros.

No caso dos autos, sustenta o recorrente que foi aplicada de forma
incorreta a tabela disposta na Lei 11.945/09, o qual deu nova redação
à Lei nº 6.194/74, o qual deveria graduar a indenização de acordo
com a extensão e o grau de invalidez, o que se chegaria a um valor
de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorre  que,  como  destacou  a  magistrada  processante,  o  sinistro
correu no ano de 2008, daí porque deve ser utilizado o art. 3º, inciso
II,  da  Lei  6.194/74,  que  teve  sua  redação  alterada  pela  Lei
11.482/2007,  aplicável  ao  caso  em  exame,  que  estabelece
expressamente que a indenização corresponderá a até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente.

Assim, comprovado que o acidente ocorreu antes da vigência da Lei
11.495/09, impõe-se a aplicação das regras da Lei 11.842/2007, para
fins  de  definição  de  indenização  do seguro  obrigatório,  ou  seja,
considerando que o grau de invalidez foi de 75% (setenta e cinco
por cento), a indenização deveria ser de R$ 10.125,00 (dez mil cento
e vinte e cinco reais), todavia, considerando que o pedido consistiu
no pagamento de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais),
a condenação deve ficar neste patamar, assim como perfilhado na
Sentença primeva.

Assim, tenho que merece prosperar a apelação neste aspecto,  vez
que a indenização deve estar em estreita conformidade com a lei
vigente  à  época  do  sinistro,  com  a  necessidade  de  fixação  da
indenização proporcional ao grau de invalidez, como já visto. (...)”

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  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira .

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


