
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 0001234-17.2012.815.0741 — Comarca de 
Boqueirão. 
Relator :Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des.  

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Advogado :Rostand Inácio dos Santos. 
Embargado :Whessllayne  Mayhane  Silva,  assistida  por  seu  genitor  Wylliam  

Antônio Silva.
Advogado :Guilherme Ferreira de Miranda. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  NO  JULGADO  —  INEXISTÊNCIA  — 
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ 
ANALISADA  —  IMPOSSIBILIDADE  —  AUSÊNCIA  DOS 
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  535  DO  CPC  —  MANIFESTO 
CARÁTER PROTELATÓRIO — REJEIÇÃO — APLICAÇÃO 
DE MULTA — ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados 
no  recurso  e  considerados  pertinentes  ao  deslinde  da  causa,  
descabe  a  oposição  de  Embargos  Declaratórios  por  inexistir  a  
alegada omissão na espécie.

— Nos termos do art.  538,  parágrafo único,  do CPC, quando 
manifestamente  protelatórios  os  embargos,  o  juiz  ou  o  tribunal,  
declarando  que  o  são,  condenará  o  embargante  a  pagar  ao  
embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor  
da  causa.  Na  reiteração  de  embargos  protelatórios,  a  multa  é  
elevada  a  até  10%  (dez  por  cento),  ficando  condicionada  a  
interposição  de  qualquer  outro  recurso  ao  depósito  do  valor 
respectivo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima nominados.  

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar  os  Embargos,  nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pela Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, contra acórdão proferido nos autos em tela 
(fls. 175/180), pretendendo o pronunciamento acerca de eventual omissão no citado 
decisum.

No acórdão embargado, esta Terceira Câmara Cível rejeitou a 
preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente,  e negou  provimento ao 
recurso, ao compreender que seria devida a indenização postulada, bem assim que os 
juros  de  mora  incidiram a  partir  da  citação.  Firmou  entendimento,  ainda,  sobre  a 
correção monetária, que deveria ser aplicada em consonância com a súmula 43 do STJ, 
e que seria inviável a compensação de valores no caso específico dos autos. 

Inconformado, o recorrente reitera os argumentos expostos no 
recurso apelatório,  notadamente em relação à preliminar  de ilegitimidade ativa,  e a 
possibilidade de compensação dos valores eventualmente pagos aos pais da vítima. 
Assim,  postula  pelo  provimento  do  presente  recurso,  para  que  seja  julgado 
improcedente o pedido inicial. 

É o relatório.

Voto.

De início, cabe-nos registrar que os Embargos Declaratórios 
possuem a  função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la, 
dissipando eventuais obscuridades ou contradições. Suas hipóteses de cabimento são 
exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela 
em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, 
seja  porque  a  parte  expressamente  o  requereu,  seja  porque  a  matéria  é  de  ordem 
pública e o julgador tinha de decidi-la ex officio. 

No entanto,  em se tratando  de  omissões  de  apreciação  dos 
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi 
que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um 
deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado 
e da rápida duração do processo. 

De  ver-se,  dessarte,  que  o  Poder  Judiciário  não  constitui 
sensor retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe 
cumpre atingir é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou 
definível  a priori, goza, quando menos, de  status  ou  standart jurídico suposto pelo 
Direito Positivo. Para tanto, afigura-se suficiente investigar a procedência da pretensão 
de direito material, com os respectivos fundamentos de direito prestantes.
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Nesse ínterim,  sublinhe-se que,  para a  solução  jurisdicional 
das  lides  deduzidas  em juízo,  é  suficiente  que  se  atribua  o fundamento  de direito 
indispensável e cabível à espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O próprio STJ já esclareceu que é “entendimento assente de 
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir  comentários  sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua 
fundamentação pode ser sucinta,  pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, 
achou suficiente para a composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José 
Delgado, j. 4.6.98).

No caso  em exame,  todos  os  pontos  tidos  como relevantes 
para  o  deslinde  da  controvérsia  foram  bem  fundamentados.  Especificamente  em 
relação à matéria suscitada pelo recorrente, reiteramos o que bem exposto na decisão 
embargada, in verbis:

“1. Da preliminar de ilegitimidade ativa. 

Em suma, alega a recorrente que a autora é parte ilegítima para figurar no 
pólo ativo da presente demanda, uma vez que, em seu entender, “não há 
nos autos  elementos  suficientes  que  comprovem que  a parte autora era 
companheira da vítima” (fl. 110). 

Todavia,  conforme  se  depreende  dos  próprios  autos,  notadamente  dos 
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual (fls. 
75/77),  a  autora  comprovou a  convivência  contínua  e  duradoura  com a 
vítima, estando, pois, legitimada à pleitear, na condição de companheira, o 
valor indenizatório do DPVAT, nos termos do art. 4° da Lei 6.194/74 e 792 
do Código Civil. 

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

AÇÃO  DE  SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO. 
MORTE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE ATIVA.  SUBSTITUIÇÃO DO 
PÓLO PASSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR 
A  SER  RECEBIDO  PELO  AUTOR.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS 
LEGITIMADOS.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  4º DA LEI  Nº 
11.482/07 E ART. 792, DO CC. PROVIMENTO DO APELO. A teor do 
art. 4º da Lei n nº. 11.482/07, a indenização do seguro obrigatório, no 
caso  de  morte,  será  paga  de  acordo  com  a  ordem  de  vocação 
hereditária prevista no  art. 792 do Código Civil, possuindo o cônjuge 
sobrevivente legitimidade para pleitear o seu quinhão. A cobrança do 
seguro obrigatório DPVAT pode ser direcionada contra qualquer das 
seguradoras  integrantes  do  consórcio  obrigatório,  porquanto  a 
responsabilidade entre elas é solidária. Tendo o acidente ocorrido já na 
vigência da Lei nº. 11.482/ 07, o pagamento da indenização decorrente 
do  seguro  obrigatório  deve  ocorrer  na  proporção  de  50%  para  o 
cônjuge/companheiro e de 50% para os demais herdeiros. (TJPB; AC 
037.2009.004170-0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 17/10/2013; Pág. 9)  

E do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se o seguinte precedente:
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Na vigência da Lei  n. 6.194/1974, a companheira da vítima falecida em 
acidente automobilístico, mostrando-se incontroversa a união estável, era a 
única beneficiária  e  detinha o direito  integral  à indenização  referente ao 
seguro DPVAT, não importando a existência de outros herdeiros (art. 3º e 
4º da citada lei). A novel Lei n. 11.482/2007 alterou dispositivos da Lei n. 
6.194/1974 e passou a dispor que, nos acidentes posteriores a 29/12/2006, o 
valor da indenização deve ser dividido simultaneamente e em cotas iguais 
entre  o  cônjuge  ou companheiro e os  herdeiros.  Precedente  citado:  REsp 
218.508-GO,  DJ  26/6/2000. REsp  773.072-SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe 
Salomão, julgado em 16/9/2010. 

À vista de tais considerações, portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. 

A recorrente alega que a presente demanda carece de interesse de agir, haja 
vista que a autora supostamente recebera, em âmbito administrativo, o valor 
a que faria jus a título de indenização securitária, tendo sido pago, inclusive, 
o valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos pais da vítima. 

No  entanto,  a  despeito  de  tais  alegações,  a  empresa  recorrente  não  se 
desincumbiu do ônus de comprova-las em momento oportuno, acostando 
aos  autos,  somente  após  a  prolação  da  sentença,  documentos  que 
comprovam a realização de meros depósitos em favor dos pais da vítima, no 
ínfimo valor de R$ 10,00 (dez reais). 

Assim, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão da recorrente sob o 
enfoque  em exame,  já  que  não  há  comprovação  de  que  a  autora  tenha 
efetivamente  recebido  o  valor  que  supostamente  lhe  é  devido,  estando 
presente o interesse de agir. 

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. 

3. Do mérito. 

A sentença merece ser mantida em todos os seus termos. 

Inicialmente, em relação à suposta ausência de nexo de causalidade entre o 
falecimento e o acidente ocorrido, nada há o que se acrescentar. Com efeito, 
os documentos de fls. 12/21 são suficientemente claros para se compreender 
que o falecimento decorrera do acidente ocorrido no dia 06 de setembro 
de 2012,  não restando dúvidas  acerca  do fato.  Como bem exposto pelo 
parecer ministerial, 

“Em realidade, a data do óbito fora inequivocamente em 06 de setembro de 
2012, como apontam todos os elementos probatórios anexados à exordial 
(B.O – Fl. 12; Laudo cadavérico – fl. 13; Certidão de óbito – fl. 15; etc), 
configurando-se  como  mero  equívoco  de  digitação  a  data  apostada  na 
inicial dando conta de que a morte do segurado se dera ainda no ano de 
2009, não havendo, pois, como dissociar o resultado (óbito) da ação tida 
como danosa (acidente motociclístico)”. 

No  tocante  à  incidência  dos  juros,  melhor  sorte  não  há.  Com efeito,  o 
Superior  Tribunal  de Justiça possui  entendimento pacífico no sentido de 
que na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), os juros de mora 
incidem a partir da data de citação da seguradora e a correção monetária 
sobre dívida por ato ilícito incide a partir do efetivo prejuízo (súmula n. 43/
STJ), conforme decidido pelo Juízo a quo. 
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(…)

Por  fim,  no  tocante  à  possibilidade  de  compensação  de  valores 
eventualmente percebidos pelos pais da vítima, faz-se necessário reiterar o 
que já exposto em relação à preliminar suscitada, no sentido de que não há 
nos autos documentos que comprovem tal pagamento, tendo sido acostado, 
somente após a prolação da sentença, documentos que indicam a realização 
de depósitos em favor dos pais da vítima, no ínfimo valor de R$ 10,00 (dez 
reais),  sendo,  por  esse  motivo,  inviável  o  acolhimento  da  pretensão  do 
recorrente sob este particular aspecto.” 

Entendemos,  assim,  que  toda  a  matéria  necessária  ao 
julgamento da lide foi, repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo 
totalmente impertinente o presente recurso. Ademais, não há confundir-se rejeição ou 
não acolhimento dos argumentos propostos e debatidos pelas partes com a omissão 
caracterizadora e ensejadora dos Embargos.

Se,  no acórdão embargado,  não se  elaborou crítica  expressa 
para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o 
órgão judicial  adotou outros em seu  decisum tidos como os juridicamente corretos, 
trata-se mais de um silêncio eloqüente do que uma omissão embargável, traduzindo, 
pois, a rejeição tácita.

Portanto,  não  se  observa  qualquer  omissão  ou  mesmo 
dificuldade de compreensão do julgado, mas sim uma evidente intenção da recorrente 
de  postergar  o  cumprimento  da  determinação  judicial.  Em verdade,  a  embargante 
pretende rediscutir a matéria, fazendo prevalecer a sua tese jurídica, fato este que não 
autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse  contexto,  vislumbra-se  que  a  interposição  dos 
aclaratórios  tem  intuito  meramente  protelatório,  justificando  a  aplicação  da  multa 
prevista no parágrafo único do art. 538, parágrafo único, do CPC, no percentual de 1% 
(um por cento) sobre o valor da causa, senão veja-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
RECLAMAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO  CPC. 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 
NO JULGADO. CARÁTER NOTADAMENTE PROCRASTINATÓRIO. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1.  Os embargos de declaração não se prestam ao inconformismo das 
partes,  que  repisam os  argumentos  anteriormente  levantados  e  não 
acolhidos,  circunstância  que  não  indica  a  existência  de  omissão, 
contradição ou obscuridade no decisum, tampouco a existência de erro 
material.
2.  O  magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um a  um,  os  argumentos 
aduzidos pelas partes, desde que exponha as razões de fato e de direito que 
o conduziram ao seu convencimento.
3. A reiteração, em sede de segundos embargos de declaração, de questões 
já  suscitadas  e  apreciadas,  revelam  o manifesto  intuito  da  parte 
embargante em procrastinar o feito, o que atrai a aplicação da multa 
prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC.
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4.  Embargos  de  declaração  rejeitados,  com  imposição  de  multa  no 
percentual  de  1%  sobre  o  valor  da  causa,  nos  termos  do  art.  538, 
parágrafo único, do CPC. (STJ – Edcl nos Edcl no AgRg na Rcl 2790/DF 
– Rel. Des. Convocado do TJ/RS Vasco Della Giustina – Segunda Seção 
Dje. 05.03.2010). 

Sendo assim, e sem mais para análise, REJEITO os presentes 
embargos declaratórios, aplicando ao recorrente a multa de 1% (um por cento) sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. 

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Des. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), 
Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes. 

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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