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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000486-69.2015.815.0000
Relatora       :    Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Embargante:    Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A
Advogado :    Samuel Marques Custódio de Albuquerque, OAB/PB 20.111-A
Embargado :    Marcos Antônio Henrique, sucedido por seus herdeiros. 
Advogado :   Sarah Raquel Macedo Sousa de Farias Aires, OAB/PB 12.510

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  CONTRADIÇÃO E 
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  NÍTIDO  INTUITO  DE 
REDISCUTIR  A  MATÉRIA  EM  CUJOS  PONTOS  O 
ARESTO  FOI  CONTRÁRIO  AOS  INTERESSES  DA 
EMBARGANTE. REJEIÇÃO. 

-  A  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos 
embargos  deve  ser  entendida  como  aquela  existente 
entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão 
ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, 
neste  ponto,  ser  demonstrada de  forma bastante  clara 
pelo embargante. 

− Inocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no 
art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, eis 
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que  não  se  prestam  para  rediscussão  de  matéria  já 
enfrentada.

Vistos, relatadas e discutidos os presentes autos.

ACORDA  a 3ª Câmara Cível do TJPB, à unanimidade 
nos  termos  do  voto  da  Relatora,  REJEITAR  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

R E L A T Ó R I O

Inconformada  com  o  acórdão  de  fls.  348/356,  Porto 
Seguro Cia de Seguros Gerais S/A opôs Embargos Declaratórios alegando 
contradição no sentido de que, tendo o autor falecido no curso do processo, 
não há que se falar em recebimento de indenização pelos herdeiros, por se 
tratar de direito personalíssimo.

Alega equívoco na aplicação da tabela, pois foi utilizado 
o percentual  máximo de 70% de um dos membros superiores,  quando o 
trauma foi no tornozelo.

Argumenta  que  os  honorários  devem  observar  a 
sucumbência recíproca, e que huove omissão quanto ao índice da correção 
monetária.

Prequestiona a matéria.

Não houve contrarrazões, fls. 371.

Em síntese, é o relatório.

V O T O 
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Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo 
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são 
cabíveis  quando houver  na  decisão  vergastada obscuridade,  contradição, 
omissão ou erro material. Verbis:

“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.”

A embargante alega contradição, equívoco e omissão.

Sem razão, contudo. 

É  que  a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos 
embargos  deve  ser  entendida  como  aquela  existente  entre  premissas 
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a 
conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara 
pelo embargante. 

No  que  se  refere  à  contradição  suscitada,  o  acórdão 
assim pontuou:

“A  recorrida  argumenta  a  impossibilidade  de  habilitação  de 

herdeiros, ante o caráter personalíssimo da indenização.

São  razão,  contudo.  É  que,  no  referente  à  natureza  do  pleito 

indenizatório, ao contrário do argumento da resposta recursal, o 

direito  à  indenização  pretendida  é  de  natureza  eminentemente 

patrimonial, portanto, suscetível de sucessão.”

_____________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000486-69.2015.815.0000 3



Também,  o  acórdão  tratou  adequadamente  quanto  ao 
percentual da indenização, conforme se verifica da seguinte passagem:

“Pois bem. Para o caso de invalidez total de um dos membros 
superiores,  a tabela de seguro de acidentes pessoais prevê 
indenização equivalente a 70% (setenta por cento) do capital 
segurado.

O capital segurado à época do sinistro era equivalente a 40 
(quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente quando 
do  acidente,  ou  seja,  R$300,00  (trezentos  reais)  X  40 
(quarenta) = R$12.000,00 (doze mil reais).

Portanto, para aquele que sofreu invalidez total de um dos 
membros superiores, a indenização máxima era da ordem de 
R$8.400,00 (70% de R$12.000,00).

Já  para  aquele  que  sofreu  invalidez  parcial  de  um  dos 
membros,  com perda funcional  de 20%, como no presente 
caso, o valor a ser indenizado é de 20% de R$8.400,00, ou 
seja, de R$1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais).”

No  que  se  refere  aos  honorários  de  sucumbência,  o 
acórdão analisou conforme a espécie. Eis o seguinte trecho, especificamente:

“Lado outro,  ressalto que os honorários advocatícios devem ser 
fixados conforme disposto no art. 20, § 3º, do CPC/1973 (também o 
aplicável à época).

O  pedido  inicial,  de  cunho  eminentemente  condenatório,  foi 
julgado procedente, sendo, portanto, aplicável ao caso o § 3º do 
art. 20 do CPC/1973.

“Art. 20. (…)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento 
(10%)  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  (20%)  sobre  o  valor  da 
condenação,  atendidos:  a)  o grau de zelo do profissional;   b)  o 
lugar  de  prestação  do  serviço;  c)  a  natureza  e  importância  da 
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causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 
o seu serviço.”

Ora,  se  a  sentença  é  condenatória,  os  honorários  advocatícios 
sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação.

Na  espécie  dos  autos,  considerando  o  trabalho  do  patrono  do 
recorrente, o fato de que o seu trabalho resultou em reforma da 
sentença,  além  da  precisão  quanto  ao  pedido  de  sucessão 
processual,  tenho que os honorários devem ser fixados em 20% 
(vinte por cento) do valor da condenação.”

Por fim, o dispositivo do julgado estabeleceu o índice da 
correção  monetária,  pelo  INPC,  conforme  pleiteou  o  embargante, 
inexistindo omissão. Confira-se:

“Com essas considerações, em harmonia com o Parecer Ministerial, 
DOU PROVIMENTO AO APELO,  reformando integralmente  a 
sentença  a  quo,  para   JULGAR  PROCEDENTE  O  PEDIDO 
INICIAL,  fixando  a  indenização  do  seguro  obrigatório  DPVAT, 
cabível em favor dos herdeiros do autor habilitados nestes autos, 
no importe de R$1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), corrigido 
monetariamente pelo INPC data do acidente e acrescido de juros 
de  mora  de  1%  a  partir  da  citação.  Custas  e  honorários  pelo 
sucumbente,  que  fixo  em  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da 
condenação.”

In casu, o que se pretende, na verdade, é a rediscussão 
da matéria, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Não se  verifica  no julgado qualquer  das  hipóteses  do 
§1º,  do art.  489,  do CPC/2015,  motivo pelo  qual,  ainda que  para fim de 
prequestionamento,  devem estar presentes um dos requisitos ensejadores 
dos embargos de declaração, razão pela qual merecem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das 
Graças Morais Guedes – relatora, o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida 
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                 R E L A T O R A  

_____________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000486-69.2015.815.0000 6


	_____________________________________________________________________________________________________________
	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000486-69.2015.815.0000						6
	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000486-69.2015.815.0000
	Relatora       :    Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

