
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002454-52.2010.815.0181
ORIGEM         : 5ª Vara Mista de Guarabira
RELATOR         : Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE : Bradesco Seguros S. A.(Adv. Rostand Inácio dos Santos)
EMBARGADO  : Rizelda Severino da Silva (Adv. Humberto de Sousa Félix)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME 
DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

− Constatado que a insurgência da embargante não diz respeito 
a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a 
interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a  rejeição dos 
aclaratórios.

− Diz-se contraditória a decisão quando exprime, no seu bojo, 
afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam. Se as 
provas estão sopesadas de maneira que contrariam o interesse da 
parte  ou  as  teses  jurídicas  não  lhes  são  benéficas,  não  são  os 
embargos de declaração o meio hábil para alterar o resultado do 
julgamento. 

− O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de 
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum  impugnado  é 
incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

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 da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 262.



Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que 
negou provimento ao agravo interno interposto pelo Bradesco Seguros S. A.

A  decisão  recorrida  manteve  o  entendimento  da  sentença, 
condenando a instituição recorrente ao pagamento de indenização nos casos de invalidez 
permanente parcial incompleta.

Inconformado, recorre o embargante aduzindo haver contradição no 
julgado.  Segundo  defende,  o  acidente  não  resultou  debilidade  permanente,  perda  ou 
inutilização de membro sentido ou função, resultando debilidade permanente, hipótese 
não prevista de cobertura.

Pede que a questão seja examinada, sanando a contradição indicada, 
no intuito de prequestionar a matéria.

É o relatório.

VOTO

Em que pese o esforço do recorrente em tentar convencer esta Corte 
de suas razões,  observa-se que não há contradição a ser sanada,  como pode-se ver na 
transcrição abaixo:

Consoante consta dos autos, notadamente no laudo traumatológico 
realizado pela Gerência Executiva de Medicina e Odontologia do 
Instituto  de  Polícia  Científica  do  Estado  da  Paraíba,  o  acidente 
resultou em debilidade permanente do membro inferior esquerdo, 
ocasionando “marcha claudicante”.

As  consequências  do  acidente,  embora  não  tenham  resultado 
incapacidade  permanente  para  o  trabalho,  importaram  na 
dificuldade de deambulação d vítima.  Neste cenário,  bem assim 
considerando  que  o  sinistro  se  deu  após  a  vigência  da  Lei  nº 
11.945/2009, penso, assim como o Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, 
subscritor  da  decisão  agaravada,  que  a  indenização  deve  ser 
proporcional  aos  danos  experimentados,  tal  como  determina  a 
tabela  constante  no  anexo  da  referida  norma,  que  também  deu 
nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos:

“  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: 

....................................................................................................... 
§ 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: [...]

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, 
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional 
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em 
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá 
a 75% (setenta e  cinco por  cento)  para as perdas de repercussão 
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  para  as  de  leve  repercussão, 
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos 
de  sequelas  residuais.  (Incluído  pela  Lei  nº  11.945,  de  2009). 
(Produção de efeitos).”.

Por sua vez, a tabela acima referida determina ser de 70% (setenta 
por  cento)  o  valor  da indenização  em casos  de  perda anatômica 
e/ou funcional completa de um dos membros inferiores.

No caso,  embora  não  tenha  havido a  perda  funcional  completa, 
creio  que  os  danos  tiveram  repercussão  significativa,  influindo, 
inclusive,  na marcha  da  perna  direita,  daí  porque o  fato  atrai  a 
aplicação  do  art.  3º,  §1º,  II,  da  Lei  6.194/74,  precisamente  no 
percentual  correspondente a  50% (cinquenta por cento)  do valor 
relativo às perdas de repercussão média, que corresponde ao valor 
final apontado pelo magistrado (R$ 4.725,00 - quatro mil setecentos 
e vinte e cinco reais).

A leitura do texto, bem se vê, examina a prova posta nos autos de 
acordo com a legislação vigente. A argumentação destina-se somente a rever tal aspecto, o 
que se revela impossível na via estreita dos embargos de declaração. Note-se que a parte 
não veicula  contradição na tese  firmada no acórdão,  mas a  suposta  incompatibilidade 
entre  a  tese  e  a  prova  dos  autos,  que,  como  dito  anteriormente,  não  se  credencia  a 
comprovar as alegações do recorrente.



A contradição enseja os embargos de declaração quando exprime, no 
seu bojo, afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam.  Se as provas estão 
sopesadas de maneira que contrariam o interesse da parte ou as teses jurídicas não lhes 
são benéficas, não são os embargos de declaração o meio hábil para alterar o resultado do 
julgamento. 

 Outrossim,  importa  destacar  entendimento da Corte  Superior  no 
sentido de que que “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão 
embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, sendo 
certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos 
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar 
a decisão.”1

Ressalto, por fim, 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)”. 2

Expostas estas considerações, rejeito os embargos de declaração.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

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

Presente representante do Ministério Público, na pessoa do Exmo. 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator

1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
2 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.


