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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0060020-86.2014.815.2001
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
ADVOGADOS:  Tânia  Vainsencher (OAB/PE  20.124)  e  Ingrid
Gadelha (OAB/PB 15.488)
1º EMBARGADO: Edson Nunes Braga 
ADVOGADO: Allysson Tenório Cavalache (OAB/PB 18.008)
2º EMBARGADO: Via Global Consultoria e Corretagem de Seguros
Ltda
ADVOGADO: Urbano Vitalino de Melo Neto (OAB/PB 17.700-A)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  SEGURO VEICULAR. PERDA
TOTAL DO BEM. PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO DA
SEGURADORA  AO  PAGAMENTO  DO  CAPITAL  SECURITÁRIO.
OMISSÃO  QUANTO  À  TRANSFERÊNCIA  DOS  SALVADOS.
RECONHECIMENTO.  FALHA  QUE  NÃO  TEM  O  CONDÃO  DE
ALTERAR O  TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO.  PAGAMENTO
DOS  DÉBITOS  ANTERIORES  AO  SINISTRO.  MATÉRIA  NÃO
SUSCITADA NA DEFESA.  OMISSÃO INEXISTENTE.  ALEGAÇÃO
DE  QUE  A  RESPONSABILIDADE  DA  SEGURADORA  ESTÁ
LIMITADA  À  IMPORTÂNCIA  SEGURADA.  QUESTÃO
OBSERVADA  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  REDISCUSSÃO  DE
MATÉRIA  JÁ  APRECIADA.  REJEIÇÃO  NESSE  PONTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 

1. Os salvados, parte restante do veículo após o sinistro, devem
ser transferidos para a seguradora, para que não se configure o
enriquecimento sem causa do segurado.

2.  In  casu,  trata-se  de  omissão  que não macula  o  acórdão
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hostilizado. 

3. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal
dos  embargos  de  declaração  –  especialmente  quando
inocorrentes  os  pressupostos  que justificam a  sua  adequada
utilização – não pode conduzir,  sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão ou  contradição.”  (STF  -  AI-AgR-ED-ED 177313/MG -
Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05/11/1996).

4. Acolhimento parcial dos aclaratórios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher parcialmente
os aclaratórios, emprestando-lhes apenas efeitos integrativos.

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS opôs embargos de
declaração  (f.  447/454)  em  face  do  acórdão  (f.  436/445)  que  deu
provimento ao recurso apelatório de EDSON NUNES BRAGA (autor), para
“condenar  a  seguradora  apelada  ao  pagamento  do  capital  securitário,
correspondente ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à data do
sinistro (27/07/2014), devendo esse valor ser corrigido monetariamente
pelo IGP-M, a contar da data do acidente, e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação”.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO VEICULAR. PERDA TOTAL DO BEM MÓVEL.
NEGATIVA  DE  COBERTURA  DO  SINISTRO.  AGRAVAMENTO  DO
RISCO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  QUE  A
APONTADA  EMBRIAGUEZ  INFLUIU  EFETIVAMENTE  PARA  A
OCORRÊNCIA  DO  ACIDENTE.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NÃO
COMPROVADO.  ÔNUS  QUE  CABIA  À  SEGURADORA  PROMOVIDA.
DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E
DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.
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-  Do  STJ:  “Em  casos  de  acidente  de  trânsito,  a  embriaguez  do
segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento
de  risco,  a  exonerar,  em  qualquer  hipótese,  a  seguradora.  A
seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando
demonstrado que  o  agravamento do risco  pela  embriaguez influiu
efetivamente  para  a  ocorrência  do  sinistro.”  (AgRg  no  AREsp
777.415/SP,  Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).

-  Do TJPB: “Conforme decisões do Superior  Tribunal  de Justiça, a
mera constatação de embriaguez de motorista não é razão bastante
para eximir a seguradora de pagar indenização pactuada. Incumbe à
empresa de seguros o ônus da prova relativa ao nexo causal entre o
acidente  e  o  estado  de  embriaguez  do  segurado.”
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 0104325-29.2012.815.2001, 3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relatora:  Desª  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES, j. em 28-06-2016).

A embargante aduziu, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões, quando não se manifestou sobre as seguintes questões:

(1) transferência dos salvados, sendo imperiosa a transferência
do salvado para a seguradora, uma vez que foi determinado o pagamento
da indenização no valor do bem objeto da lide;

(2) pagamento dos débitos anteriores ao sinistro;

(3) limitação da responsabilidade da seguradora à importância
segurada. 

Ao  final,  pugnou  pelo  acolhimento  dos  embargos,  para  que
sejam  sanadas  as  omissões  apontadas,  e  que,  não  sendo  esse  o
entendimento, que seja prequestionada a matéria.

Contrarrazões aos aclaratórios (f. 460/464).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                                 Relator

Os embargos  declaratórios  são  cabíveis  para  sanar  vícios
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  que  poderiam  vedar  a
interposição de recursos contra a decisão, diante da dificuldade de
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compreensão  ou  mesmo  da  omissão  sobre  ponto  que  deveria  ter
sido enfrentado.

Analisando  os  argumentos  propugnados  nos  aclaratórios,
reconheço  a  omissão  do  acórdão  embargado  com  relação  à
transferência dos salvados em favor da seguradora embargante.

Todavia resta clarividente que se trata de omissão que não tem
o condão de macular o teor do julgado combatido.

Os salvados, parte restante do veículo após o sinistro, devem
ser  transferidos  para  a  seguradora,  para  que  não  se  configure  o
enriquecimento sem causa do segurado.

Nesse  viés,  o  embargado  deve,  após  o  pagamento  da
indenização pela  seguradora,  entregar  os  salvados,  acompanhados  dos
documentos que se fizerem necessários à transferência da propriedade
deles.

Trago julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO
PELA PERDA TOTAL DO VEÍCULO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE QUEM
ESTAVA DIRIGINDO O MESMO, NO MOMENTO DO SINISTRO, ERA
PESSOA DIVERSA DA CONSTANTE DO QUESTIONÁRIO BOM RISCO
COMO PRINCIPAL CONDUTOR E DE QUE O BEM SEGURADO NÃO
PODERIA  SER  UTILIZADO  POR  PESSOA  ENTRE  18  E  25  ANOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO
OU  MÁ-FÉ  DA  SEGURADA,  QUANDO  DO  PRENCHIMENTO  DO
QUESTIONÁRIO  DE AVALIAÇÂO DE RISCO,  ASSIM COMO DE ELA
TER  CONTRIBUÍDO  PARA  O  AGRAVAMENTO  DO  RISCO
CONTRATADO, COM O INTUITO DE REDUZIR O VALOR DO PRÊMIO
A  SER  PAGO.  ÔNUS  DO  APELANTE.  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. CLÁUSULA
PERFIL SERVE APENAS PARA ESTIPULAR O VALOR DO PRÊMIO DO
SEGURO,  NÃO  EXCLUI  A  POSSIBILIDADE  DE  O  VEÍCULO  SER
UTILIZADO  POR  TERCEIRA  PESSOA.  A  SEGURADORA  APENAS
ESTARIA  ISENTA  DO  PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO,  SE  O
AUTOMÓVEL ESTIVESSE SENDO CONDUZIDO POR PESSOA ENTRE
18 E 25 ANOS, CONFORME APÓLICE DE SEGURO, ÀS FLS. 19, O QUE
NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS OBERLAN BRAGA DE MENEZES,
DE ACORDO COM O DOCUMENTO DE FLS. 32, NASCEU EM 14 DE
DEZEMBRO  DE  1982.  OBRIGAÇÃO  DA  SEGURADA  DE
ENTREGAR  À  SEGURADORA,  APÓS  O  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO,  OS  SALVADOS,  ACOMPANHADOS  DOS
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  À  TRANSFERÊNCIA  DO
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VEÍCULO,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO. DEVE
SER CONSIDERADO O VALOR DO VEÍCULO CONSTANTE NA TABELA
FIPE,  REFERENTE  À  DATA  DA  LIQUIDAÇÃO  DO  SINISTRO
(MARÇO/2010),  PARA  APURAR  O  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO,
ENTRETANTO, COMO ESTE É SUPERIOR AO FIXADO NA SENTENÇA,
R$ 18,151,00 (DEZOITO MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS), EM
VIRTUDE  DA  IMPOSSIBILIDADE  DA  REFORMATIO  IN  PEJUS,
REFERIDO  MONTANTE  DEVE  SER  MANTIDO.  RECURSO
CONHECIDO E  PARCIALMENTE PROVIDO,  NO SENTIDO DE
DETERMINAR  À  SEGURADA,  APÓS  O  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO  PELA  SEGURADORA,  DE  ENTREGAR  OS
SALVADOS  ACOMPANHADOS  DOS  DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS  À  TRANSFERÊNCIA  DO  VEÍCULO. DECISÃO
UNÂNIME.  Cabia  à  seguradora  Tokio  Marine  Seguradora  S/A
averiguar, previamente, a veracidade das informações prestadas pela
requerente, helena Ferreira de oliveira, ora apelada, a fim de fazer
um levantamento acerca do perfil  do condutor, com o escopo, tão
somente, de fixar o valor do prêmio a ser pago, como não o fez, não
pode,  agora,  quando  do  sinistro,  invocar  a  quebra  do  perfil  do
segurado  para  se  exonerar  da  obrigação  de  indenizar  a  segurada
pelos danos sofridos.1  

Contudo é desprovido de fundamento o pedido da embargante
de condicionar-se o pagamento da indenização à entrega dos documentos
necessários à transferência dos salvados, porquanto não apontou sequer a
cláusula do contrato que prevê tal ressalva. 

Ademais,  como  visto  no  julgado  acima,  somente  após  o
pagamento  da  indenização  devem  ser  entregues,  pelo  segurado,  os
salvados e os documentos pertinentes a eles.

Com relação ao pagamento dos débitos anteriores ao sinistro,
essa matéria  não foi  sequer  arguida  pela  embargante  em sua defesa,
razão pela qual não cabe falar em omissão nesse ponto.

No que pertine à limitação da responsabilidade da seguradora à
importância  segurada,  tal  questão  já  foi  devidamente  observada  pelo
acordão  hostilizado,  quando  da  condenação  ao  pagamento  do  capital
securitário, correspondente ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE)
na data do sinistro. 

O  contrato  firmado  entre  as  partes,  quando  dispôs  sobre  a
cobertura do sinistro, previu o pagamento de 100% (cem por cento) do
valor do veículo em referência. 

1 TJSE; AC 201100222015; Ac.  11351/2014; Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Ruy Pinheiro da Silva;  Julg.
29/07/2014; DJSE 01/08/2014.
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Ademais,  a própria seguradora embargante, quando contestou
o pedido inicial, requereu da seguinte forma:

Acaso deferido o pleito de pagamento da indenização securitária, que
seja condicionado à transferência da propriedade do salvado, bem
como entrega da documentação acima arrolada. Outrossim, que seja
aplicada a TABELA FIPE da data do pagamento. (f. 92/93). 

A  embargante busca, nesse  ponto,  desconstituir o acórdão
prolatado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, pretendendo,
além do mero exame dos pressupostos condicionadores da adequada
utilização dos embargos de declaração – requisitos esses inexistentes no
caso sub judice –  rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de
apreciação por esta Corte de Justiça no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem
vedado a utilização dos embargos de declaração quando o recorrente, em
sede absolutamente inadequada, deseja obter o reexame da matéria que
foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado. Vejamos:

Os embargos de declaração destinam-se, enquanto impugnação
recursal que são, a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão que se verifique no acórdão. Revela-se incompatível com
sua natureza e finalidade o caráter infringente que se lhes venha a
conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a
discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.2

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548 –  RTJ 94/1167 –  RTJ 103/1210 –
RTJ 114/351), não justifica –  sob pena de disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso –  a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.3 

Registro, ademais, que os aclaratórios são meios impróprios
para a adequação da decisão ao entendimento do embargante, devendo a
parte utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda necessário.

Segue, nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte de

2 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.

3 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 



EDcl n. 0060020-86.2014.815.2001                                                                                                          7 

Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  INFRINGENTES.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  A  matéria  que  já  fora  objeto  de
julgamento não pode ser rediscutida na estreita via dos embargos
declaratórios, mormente quando estes se destinam a prequestionar o
que já fora decidido, como requisito necessário ao manejo de recurso
à Instância Superior. - “Os embargos se prestam a sanar omissão,
contradição  ou  obscuridade,  não  a  adequar  a  decisão  ao
entendimento do embargante.” (STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min.
Antônio  de  Pádua  Ribeiro  -  3ª  Turma  -  jul.  17.02.2004  -  DJU
22.03.2004 p. 291). - “Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com  o  propósito  de  prequestionamento,  são  inadmissíveis  se  a
decisão  embargada  não  ostentar  qualquer  dos  vícios  que
autorizariam a sua interposição.” (EDcl no AgRg no  CC 115.261/DF,
Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em
24/10/2012,  DJe  26/10/2012).  -  Os  efeitos  infringentes  dos
aclaratórios só ocorrem quando, da correção dos possíveis vícios, a
modificação do julgado for imperiosa. Sem a presença de alguma das
irregularidades mencionadas, não há que se falar em modificação do
julgado por meio dos embargos de declaração.4 

Por  fim,  resta  prejudicado  o  prequestionamento da  matéria,
pois, ainda que para fins de acesso às instâncias superiores, sua finalidade
se  vincula  ao  preenchimento  de  um dos  pressupostos  específicos  dos
aclaratórios, o que não se vislumbra na espécie. 

In casu, a matéria submetida ao crivo deste Tribunal de Justiça
foi  objeto  de  discussão  e  decisão  no  acórdão  embargado,  com  a
consequente solução da controvérsia. 

Ante  o  exposto, acolho  parcialmente  os  aclaratórios,
emprestando-lhes  apenas efeitos  integrativos,  para  o  fim  de
acrescentar  ao  dispositivo  do  acórdão  recorrido  que  o  autor/apelante
deve,  após  o  pagamento  da  indenização,  entregar  à  seguradora  os
salvados, acompanhados dos documentos que se fizerem necessários à
transferência da propriedade deles.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com

4 Embargos de Declaração n. 200.2011.024334-8/001, Relator: Juiz Convocado João Batista Barbosa, Segunda
Câmara Cível, Publicação: 08/08/2013.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028078/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator
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