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ACÓRDÃO
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2º Embargante : Líder Seguradora dos Consórcios DPVAT S/A
Advogado : Rostand Inácio dos Santos
Embargados : Os mesmos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO  POR 
AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  RECURSO  DA 
PROMOVENTE.  PRETENSÃO  DE  RECEBIMENTO 
INTEGRAL  PARA  ELA  E  SUA  GENITORA. 
INOVAÇÃO  RECURSAL.  PAGAMENTO 
DETERMINADO  DE  ACORDO  COM  AS  PROVAS 
EXISTENTES  NOS  AUTOS.  ACLARATÓRIOS  DA 
SEGURADORA.  OMISSÃO  QUANTO  À  NÃO 
APRECIAÇÃO  DOS  COMPROVANTES 
ADMINISTRATIVOS  DE  QUITAÇÃO  A  OUTRAS 
BENEFICIÁRIAS.  DECISÓRIO  EMBARGADO  QUE 
EXPLICITOU A IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A FASE DE 
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA  NA  INSTÂNCIA 
ORIGINÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE  NO ACÓRDÃO. 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  RECORRIDA  QUE 
AFASTAM  AS  DEMAIS  ALEGAÇÕES. 
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES SUSCITADAS 
DEVIDAMENTE  ENFRENTADAS  NO  JULGADO 
EMBARGADO. REJEIÇÃO DAS SÚPLICAS. 
                                 
-  É  de  se  rejeitar  os  embargos  de  declaração  que 
visam rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição 
porventura apontada.

-  “Não  se  admitem  embargos  declaratórios  com  
propósito claramente modificativo, no flagrante intuito  
de ver reapreciada a matéria já decidida, sem,
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contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  
obscuridade  ou  contradição  do  decisum,  capaz  de  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de  
prequestionamento, deve estar presente ao menos um  
dos  três  requisitos  enseadores  dos  embargos  de  
declaração.” (TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - 
Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES MONTEIRO 
- j. Em 20/05/2010).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por 

Rafaela Ribeiro Amado, promovente, e pela  Líder Seguradora dos Consórcios 
DPVAT S/A, promovida, ambas as irresignações contra o acórdão de fls. 169/173v, 

que deu provimento parcial ao apelo manejado pela empresa demandada, nos autos 

da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório”. 

Em suas razões (fls. 175/176), a autora pretende a atribuição de efeito 

modificativo  à  sua súplica,  defendendo que a  indenização integral  concedida na 

sentença a quo deve ser mantida, e rateada igualmente entre ela e sua genitora, que 

convivia maritalmente com o de cujus antes do acidente que vitimou seu genitor.

A  companhia  de  Seguros,  por  sua  vez,  aduz,  em  seu  arrazoado 

(fls.178/184),  a  existência  de  omissão  no  julgado,  quanto  aos  comprovantes 

administrativos  de  pagamento  do  quantum indenizatório  pelo  sinistro  a  outras 

beneficiárias, tendo em vista que tais documentos não foram considerados quando 

do julgamento do apelo.

Ante o exposto, ambas as irresignantes pedem o acolhimento dos seus 

aclaratórios.

Desembargador José Ricardo Porto
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É o breve relatório.

V O T O

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 535 do 

Código  de  Processo  Civil,  os  Embargos  Declaratórios  só  são  cabíveis  quando 

houver no decisório vergastado obscuridade, contradição ou omissão.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de algum 

desses pressupostos,  de  sorte  que inexistindo,  a  sua rejeição é  medida que se 

impõe.

Pois bem, considerando as alegações levantadas pelas insurgentes, 

tenho que a irresignação em apreço não merece prosperar, uma vez que todos os 

pontos ora suscitados foram abordados na decisão impugnada. Vejamos cada uma 

das súplicas apresentadas:

DOS EMBARGOS APRESENTADOS PELA PROMOVENTE

A autora, primeira embargante, aduz que o valor indenizatório deve ser 

pago integralmente a ela e a sua genitora, que convivia maritalmente com o falecido 

até  a  época  sinistro,  ressaltando  que  a  Companhia  efetuou  equivocadamente  o 

pagamento da verba segurada às suas outras filhas e à sua ex-esposa.

Pois bem, primeiramente cumpre destacar que a demanda em questão 

foi proposta unicamente pela ora embargante, e não pela sua genitora, que inclusive 

foi  considerada  parte  ilegítima  para  recebimento  da  verba  segurada na ação  nº 

200.2010.037417-8 (vide decisão às fls. 23/24), por não provar o vínculo de união 

com o de cujus.

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim sendo, como o presente processo foi ajuizado pela promovente, 

esta  não pode,  nesta  via  de  recurso  horizontal,  pleitear  em nome de  sua  mãe, 

ficando evidenciada a inovação recursal.

Demais disso, como será esmiuçado quando da análise do recurso da 

Seguradora,  o  quantum indenizatório  foi  minorado em razão de,  considerando a 

certidão de óbito de fls. 07, terem sido detectadas mais duas beneficiárias, quais  

sejam, outra filha, Telnuzia Alves Amaro (a declarante do falecimento) e a viúva, 

Sra. Maria Alves Amaro, que não se trata da genitora da autora, conforme esclarece 

o trecho a seguir colacionado:

“Por outro lado, cumpre destacar que a certidão de óbito  
constante  às  fls.  07,  juntada  pela  própria  
requerente/apelada à petição inicial, informa claramente que 
o de cujus “era casado com a Sra. Maria Alves Amaro,  
deixa bens, deixa filhos e era eleitor (…).”

A  pluralidade  de  descendentes  ficou  mais  evidenciada 
quando se denota, do aludido documento, que a declarante 
do falecimento foi Telnuzia Alves Amaro, também filha  
do Sr. Antônio.

Considerando o exposto, tenho que o Magistrado a quo não 
aplicou a melhor solução à hipótese em disceptação, uma  
vez que há elementos que mostram a existência de mais  
duas beneficiárias.” – fls. 172.

Considerando  o  exposto,  a  solução  mais  plausível  à  hipótese  foi 

diminuir  a  condenação  para  determinar  que  a  quantia  a  ser  paga  à  autora  na 

qualidade de beneficiária do seguro DPVAT seja de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos 

e  setenta  e  cinco  reais),  referente  a  metade  dos  50% (cinquenta  por  cento)  da 

parcela indenizatória devida aos descendentes.

Posto  isso,  a  súplica  em  apreço  deve  ser  rejeitada,  ante  a 

desnecessidade de alteração do julgado nos moldes pretendidos pela requerente.

Desembargador José Ricardo Porto
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DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA SEGURADORA

A Companhia de Seguros aponta a existência de omissão no acórdão 

vergastado, no sentido de não terem sido considerados os recibos administrativos 

de pagamento realizado à viúva,  Maria Alves Amaro, e suas quatro filhas com o 

falecido, o que ensejaria uma diminuição ainda maior da indenização.

No entanto, restou claro na decisão impugnada, que os documentos 

apresentados pela Empresa promovida, por terem sido apresentadas apenas em 

fase de apelação, não poderiam ser admitidos, ante a preclusão para a produção de 

provas,  sob  pena  de  acarretar  em  violação  ao  Devido  Processo  Legal  e  ao 

Contraditório, em detrimento da autora.

Vejamos excerto extraído do decisório ora questionado:

“(...)  tem-se  que  a  ação  gira  em  torno  da  pretensão  da  
herdeira  em receber,  num todo,  a  indenização  do seguro 
DPVAT, decorrente do falecimento do seu pai, o Sr. Antônio  
Francisco Amaro, em 22 de fevereiro de 2010, decorrente  
de acidente  automobilístico,  segundo informam a certidão 
de óbito (fls. 07) e o Laudo Tanatoscópico (fls. 08/09).

A demanda foi proposta pela autora na condição de única  
beneficiária,  tendo  o  Juiz  de  primeiro  grau  julgado  
totalmente procedente o feito.

No  seu  apelo,  a  Seguradora  recorrente  questiona  a 
legitimidade da promovente para o recebimento integral da  
quantia indenizável.

Na  tentativa  de  evidenciar  seus  argumentos,  informa  ter  
havido pagamento securitário anterior a outras beneficiárias  
do falecido, quais sejam, a Sra. Maria Alves Amaro, viúva, e  
as  filhas  Telma  Alves  Amaro,  Telneide  Alves  Amaro  e  
Telnuzia  Alves  Amaro,  através  dos  processos  
administrativos  nº  201230628301;  201133675502;  
201133675503  e  201133675504,  tramitados junto  a MBM 
Seguradora S/A (vide fls. 119/122).

Quanto  aos  documentos  acima  citados,  tenho  que  os  
mesmos,  por  terem  sido  apresentados  apenas  em  sede 
recursal, não podem ser admitidos para a reanálise do caso,  
de  modo  a  afrontar  o  devido  processo  legal  e  o  
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contraditório,  considerando  a  preclusão  para  a  dilação  
probatória.

Nesse sentido, já se posicionou este Órgão Julgador:

SEGURO  DPVAT.  RECONHECIMENTO  DA 
PARTERNIDADE  EM  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO.  
PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  
PROCEDÊNCIA.  CONTRARRAZÕES  PRELIMINAR  DE 
NÃO  CONHECIMENTO  DA  APELA-  ÇÃO  REJEIÇÃO. 
RECURSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ARGUIÇÃO 
DE  QUITAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  ANTES  DO 
RECONHECIMENTO  DO  VÍNCULO  FAMILIAR.  
PAGAMENTO  AOS  OUTROS  SUCESSORES.  
DEMONSTRAÇÃO  SOMENTE  NA  FASE  RECURSAL.  
DOCUMENTO  NOVO  INADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  
MÉRITO.  HERDEIROS.  RATEIO  DA  INDENIZAÇÃO.  
QUOTA  PARTE  REGULAMENTADA  EM  LEI.  
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O simples fato de 
o recorrente repetir uma preliminar arguida na contestação 
não impede o conhecimento do recurso.  É inadmissível a 
juntada de documento novo por ocasião do recurso de  
apelação, por afrontar os princípios do devido processo 
legal e do contraditório. A indenização do seguro DPVAT 
deve  ser  paga  pela  metade  ao  cônjuge  não  separado 
judicialmente,  e  o  restante  aos  herdeiros  do  segurado.  
Segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores,  
a correção monetária deve incidir  a partir efetivo prejuízo.  
(TJPB;  AC  0000492-51.2013.815.0031;  Primeira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  
Albuquerque; DJPB 22/04/2014; Pág. 8).

Com base no exposto,  resta  impossibilitada  a apreciação  
dos mencionados documentos.” – fls. 171/172.

Assim, não há que se falar em olvidamento desta Corte de Justiça em 

analisar as questões postas em juízo, uma vez que todos os pontos ora suscitados 

foram devidamente enfrentados.

Desse modo,  o recurso da empresa promovida também deve ser 
rejeitado.

No  mais,  mesmo  que  os  Aclaratórios  tenham  o  intuito  de 

prequestionamento, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos 

pela parte recorrente, por não haver pontos omissos a serem integrados.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sobre o tema, segue o posicionamento abaixo:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão  da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido 
impróprio. Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. -  
Não se admitem embargos declaratórios com propósito  
claramente  modificativo,  no  flagrante  intuito  de  ver  
reapreciada a matéria já decidida, sem, contudo, revelar  
a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento.  
- Ainda que para fim de prequestionamento, deve estar  
presente ao menos um dos três requisitos enseadores  
dos embargos de declaração. (TJPB - Acórdão do processo 
nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
MANOEL  SOARES  MONTEIRO  -  j.  Em  20/05/2010).

Por fim,  ainda que houvesse algum fundamento  nas alegações dos 

Embargantes, o Magistrado, para expressar a sua convicção, não precisaria aduzir  

comentários  sobre  todos  os  argumentos  suscitados  pelas  partes.  Acerca  da 

hipótese, veja-se a jurisprudência:

“Desnecessidade de  pronunciamento  do  órgão  julgador  
sobre  todos os  argumentos  lançados  aos  autos  pelas  
partes,  desde  que  os  fundamentos  utilizados  sejam 
bastantes para embasar o decisum embargado, não sendo 
os  declaratórios  meio  processual  adequado  para  a  
rediscussão do feito”. (STJ – 1ª Turma. EDcl no AgRg nos EDcl 
no REsp 964769 / SC. Relator: Min. Benedito Gonçalves. J. Em 
05/03/2009). 

Assim, não existindo qualquer razoabilidade nas alegações das partes 

litigantes, o desacolhimento de ambos os aclaratórios é medida que se impõe. 

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos 
Santos.  Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o 
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª.  
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Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti)  e o Exmo. Des. Leandro dos 
Santos.

Presente à sessão Dr.  Amadeu Lopes Ferreira,  Promotor  de Justiça 
convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/04 e J/11 (R)
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