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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  - ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  E CONTRADIÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO  AO  APELO  INTERPOSTO  CONTRA
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA -  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EVENTO MORTE EM
DECORRÊNCIA DE  DESCARGA ELÉTRICA RECEBIDA
NO ALTO DE TRIO ELÉTRICO  -  NÃO COMPROVAÇÃO
DO  VEÍCULO  AUTOMOTOR  COMO  CAUSA
DETERMINANTE  AO  INFORTÚNIO  -   NEXO  DE
CAUSALIDADE  ENTRE  O  VEÍCULO  E  ACIDENTE
SUPORTADO  PELA  VÍTIMA  NÃO  EVIDENCIADO  -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO
ATINGIU  A  REDE  DE  ALTA  TENSÃO  -   DEVER
PROBATÓRIO  IMPOSTO  AO  POLO  ATIVO  -
INTELIGÊNCIA DO  ART.  333,  I  DO  CPC  -  ÔNUS  NÃO
ATENDIDO  -   RECURSO  EM  DISSONÂNCIA  COM  O
ENTEDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE  NO
STJ- DECISÃO  QUE  NÃO  APRESENTA  OMISSÃO  OU
CONTRADIÇÃO -  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA  -   ANÁLISE  DE  TODAS  AS  MATÉRIAS
INVOCADAS - REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento
destacando  que  o  seguro  obrigatório  não  apresenta,
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necessariamente, sua origem em acidente de trânsito, mas
sim  que  a  ocorrência  do  dano  apresente  como  causa
determinante o veículo automotor, ainda que não esteja em
movimento.

Observa-se  que  a  causa  determinante  do  acidente  deve
advir  da  ação  do  veículo  automotor  e  não  de  concausa
passiva inapta a produzir  os efeitos da descarga elétrica,
sobretudo  porque  não  consta  dos  autos  o  encontro  do
veículo com a rede elétrica, mas apenas o da vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Juliana
Araújo Costa Gondim e outros contra os termos do Acórdão às fls. 115/118,
que negou provimento à Apelação por ela interposta, mantendo os termos da
sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação  de  Indenização  por  Seguros  Pessoais DPVAT proposta  em  face  de
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.,  julgou improcedente o pedido exordial
por entender pela inocorrência do acidente de trânsito.

Desprovido o  Apelo,  foram opostos os presentes Embargos de
Declaração (fls.121/128) para fins de prequestionamento, sob o fundamento da
existência  de  omissão  e  contradição no  julgado,  alegando  a  ausência  de
aplicação do art. 20, I do Decreto lei nº 73/1966, no que tange à constatação de
que a vítima se encontrava sobre o trio elétrico em movimento, passando ele
(vítima) a ser parte integrante do veículo pela sua condição de transportado.

Alega  que  o  STJ  já  se  pronunciou  no  sentido  de  que  não  é
necessário o veículo encontrar-se em movimento para que ocorra o sinistro
DPVAT, restando esclarecido nos autos que a descarga elétrica só atingiu a
vítima  em  virtude  da  ação  do  veículo,  revelando  o  nexo  causal.  Por  fim,
requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo a gerar o direito
à indenização ou, subsidiariamente, prequestionar a matéria. 

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  contrarrazoou  às  fls.
132/140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Ab  initio,  destaco  que os  Embargos  de  Declaração  somente
merecem  acolhimento quando  o  Acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:
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CPC.  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.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra, para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.  

Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
assentando-se o seguinte:

[…] O caso dos autos retrata a pretensão dos beneficiários
em receber o seguro DPVAT em decorrência do falecimento
de Antônio  Araújo Júnior,  o  qual  se encontrava sobre um
“trio elétrico” durante evento denominado “Sousa Folia” em
01/06/2008 e, durante a passagem por uma rede de alta-
tensão, veio a sofrer uma descarga elétrica, ocasionando o
seu falecimento.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74 exige que os danos pessoais
cobertos pelo seguro compreendam apenas as indenizações
por  morte,  por  invalidez  permanente  ou por  despesas de
assistência médica e suplementares.

O art. 5°, caput, da Lei nº 6194/74, por sua vez, prescreve:

“Art.  5º.  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do
segurado.”

A questão está em se definir  em que circunstâncias esse
uso de  veículo  automotor  autoriza  a  cobertura  do seguro
obrigatório.
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Na sentença vergastada, o magistrado de piso fundamentou
que  a  vítima  não  teve  sua  morte  causada  por  acidente
automobilístico,  mas  em  razão  de  choque  elétrico,
descaracterizando o direito ao recebimento do DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento diverso,
destacando  que  o  seguro  obrigatório  não  apresenta,
necessariamente, sua origem em acidente de trânsito, mas
sim  que  a  ocorrência  do  dano  apresente  como  causa
determinante o veículo automotor, ainda que não esteja em
movimento.
Nesse sentido:

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DE  DANOS
PESSOAIS  CAUSADOS  POR  VEÍCULOS  DE  VIA
TERRESTRE  (DPVAT).  EXPLOSÃO.  CARGA
INFLAMÁVEL.HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI
Nº  6.194/76.  I  -  A cobertura  do  seguro  obrigatório  prevê
como hipótese de incidência o acidente causador de danos
pessoais  graves,  havido  com o veículo  ou  com a carga
transportada. II - O acidente que dá ensejo ao pagamento
do  seguro  não  tem,  necessariamente,  causa  no  trânsito,
mas  no  dano  pessoal  provocado  também  pela  carga
transportada,  ainda  que  o  veículo  não  se  encontre  em
movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o
acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com
a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão
das  regras  do  denominado  seguro  obrigatório.  Recurso
provido.  (REsp  646.784/RS,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  CASTRO  FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006,
p. 534)

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DE  DANOS
PESSOAIS  CAUSADOS  POR  VEÍCULOS  DE  VIA
TERRESTRE  (DPVAT).  QUEDA DE  ÔNIBUS.  HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. 1. O seguro
obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de
cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o
segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação
por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor
acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro
seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário
que  ele  tenha  sido  ocasionado  pelo  uso  de  veículo
automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a
causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo,
portanto,  cabível  a  indenização  securitária.  3.  O  Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
ela deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo
vigente  na  data  do  evento  danoso,  monetariamente
atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos
de  invalidez  parcial  permanente,  ela  deve  ser  paga
proporcionalmente  ao  grau  da  lesão,  até  o  limite  de  40
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salários-mínimos.  4.  Recurso  especial  provido.  (REsp
1241305/RS, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012)

A especificidade do caso requer a análise do fato gerador
causador do sinistro, tendo em vista que a indenização do
seguro  obrigatório  apresenta  como  segurado  pessoa
indeterminada,  independente  da  apuração  de  culpa,
aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva.

Segundo o boletim de ocorrência anexado à fl. 10, a vítima,
transportada pelo  Trio  Elétrico  Barretão,  veículo  M.  Benz,
Axor  2640,  cor  branca,  placa  MVC  6924  –  AL  […],  foi
atingida  por  uma  descarga  elétrica  no  momento  da
passagem sob a rede de alta-tensão,  vindo a falecer  em
decorrência  de  Parada  cárdio-respiratória,  Eletrocussão
(vítima de descarga elétrica), conforme certidão de óbito à fl.
11 dos autos.

Com efeito, não se olvida que a vítima só sofreu a descarga
elétrica em virtude da sua presença na parte superior  do
veículo  e  que  este  se  encontrava  em movimento  por  via
pública.  Entretanto,  pelos  documentos  encartados  aos
autos,  a  descarga  elétrica  foi  recebida  diretamente  pela
vítima e não por colisão do trio elétrico com a rede de alta-
tensão,  afastando  o  nexo  de  causalidade  necessário  a
configurar a indenização pleiteada.

Assim,  observa-se que a causa determinante do acidente
deve advir da ação do veículo automotor e não de concausa
passiva  inapta a produzir  os  efeitos  da descarga elétrica,
sobretudo  porque  não  consta  dos  autos  o  encontro  do
veículo com a rede elétrica, mas apenas o da vítima.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que afasta
a indenização do seguro obrigatório  nos casos em que o
veículo  não  seja  causa  determinante  ao  acidente  com  a
vítima.

DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
DPVAT.  VEÍCULO  PARADO.  INDENIZAÇÃO  QUANDO  A
CAUSA  DETERMINANTE  DO  ACIDENTE  ESTIVER
RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA
POR  QUEDA  DO  MOTORISTA  ENQUANTO
DESCARREGAVA  CAMINHÃO  DE  COLETA  DE  LIXO.
PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO
NÃO  TEVE  RELAÇÃO  COM  A CAUSA DO  ACIDENTE.
ENUNCIADO N.  7  DA SÚMULA DO STJ.  AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS
DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
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1. Por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, é
inviável o recurso especial  que pretende ver modificada a
premissa  fática,  assentada  pelas  instâncias  ordinárias,
segundo a qual o automóvel não tem relação com a causa
determinante  do  acidente  e  com  o  dano  sofrido  pelo
segurado.
2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação
com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a
indenização securitária. Precedentes.
3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-
se negar provimento ao agravo regimental.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Processo
:AgRg  no  AREsp  624044  ES  2014/0310334-7;
Relator(a):Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE;
Julgamento:26/05/2015; Órgão Julgador: T3  -  TERCEIRA
TURMA; Publicação:DJe 10/06/2015.
No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT.  CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.POSSIBILIDADE.  QUEDA  DE  CARROCERIA  DE
CAMINHÃO APÓS PERDA DO EQUILÍBRIO.  INDENIZAÇÃO
DE  DIREITO  COMUM  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  A
ATINENTE AO DIREITO DO TRABALHO. VEÍCULO E CARGA
QUE  NÃO  CONTRIBUÍRAM  PARA  O  INFORTÚNIO.
INEXISTÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR.  DECISÃO  MANTIDA,  SOB  OUTRO
FUNDAMENTO.RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando,
existindo  elementos  suficientes  para  formar  o  seu
convencimento,  o  Julgador  indefere  a  produção  de  prova
testemunhal  que em nada contribuiria  para  o deslinde da
controvérsia.
2. Não se nega a cobertura do seguro obrigatório de veículo
automotor para acidentes que também configurem acidente
de  trabalho,  haja  vista  que  as  responsabilidades
previdenciária/laboral  não  se  confundem  com  a
responsabilidade de direito comum.
3.  Nos  termos  do  art.  2º  da  Lei  nº  6.194/74,  os  danos
pessoais sofridos por quem requer a indenização do seguro
DPVAT devem ter sido "causados por veículos automotores
de via terrestre, ou por sua carga".
4. A queda da caçamba de automóvel estacionado causada
pelo  desequilíbrio  da  vítima  não  caracteriza  acidente  de
trânsito para fins de Seguro Obrigatório.
5. Recurso desprovido, sob outro fundamento, em razão do
efeito devolutivo da apelação. (TJPR -  10ª C.Cível -  AC -
1236178-1  -  Região  Metropolitana  de  Londrina  -  Foro
Central  de  Londrina  -  Rel.:  Rodrigo  Fernandes  Lima
Dalledone - Unânime - - J. 06.08.2015)
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No caso em tela, ainda que se alegue que a referida norma
exige  a  simples  prova  do  acidente  e  do  dano,  para  o
pagamento do seguro DPVAT não basta que tenha existido
o sinistro ou que a vítima tenha sofrido alguma lesão para
ter direito ao recebimento da indenização. 

É  necessário  que  o  veículo  automotor  seja  a  causa
determinante do acidente com a vítima, ainda que não seja
decorrente  de  trânsito.  Outrossim,  o  fato  de  os  autores
terem juntado certidão de ocorrência policial não comprovou
que  o  veículo  em  que  se  encontrava  a  vítima  foi
determinante para o seu acidente.

Ora, cabe a parte que tem o ônus de provar buscar meios
nesse sentido, caso contrário, em virtude de sua omissão,
pode ver sua pretensão negada por insuficiência de provas.
A simples afirmação de que a descarga elétrica atingiu  a
vítima em virtude de estar em cima do trio elétrico, não tem
o  condão  de  constituir  o  fato  que  ampara  a  pretensão
autoral.

De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova consiste
em:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre  a  matéria,   Fredie  Didier  Jr.  afirma  serem
“imperativos  do  próprio  interesse,  ou  seja,  encargos  sem
cujo  desempenho  o  sujeito  se  põe  em  situações  de
desvantagem perante o direito1”.

Assim,  ante  a  ausência  de  demonstração  do  veículo
automotor como causa determinante ao acidente da vítima,
há de se manter o entendimento exarado na sentença.

Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a sentença vergastada. [...]

Como se pode observar, a matéria que o embargante indica nas
razões dos presentes embargos foi apreciada no acórdão, inexistindo, portanto,
a falha apontada.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos os  argumentos  levantados pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor,  de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:
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Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.1

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões de convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias.

É  bem  verdade  que  a  análise  da  situação  passa  por  uma
interpretação bastante tênue sobre a atuação do veículo, porém, em que pese
a  triste  situação  dos  familiares  que  perderam  seu  ente  querido, restou
demonstrado  que  o  veículo  automotor  (trio  elétrico)  não  foi  a  causa
determinante  para  a  ocorrência  do  dano,  restando  caracterizado  como
concausa passiva  inapta  a  produzir  os  efeitos  da descarga elétrica,  a  qual
atingiu diretamente a vítima.  

Nesse sentido é que o art. 20, I do Decreto-Lei nº 73/66 deve ser
interpretado:

Art  20.  Sem  prejuízo  do  disposto  em  leis  especiais,  são
obrigatórios os seguros de: […]
l)  danos  pessoais  causados  por  veículos  automotores  de
vias  terrestres  e  por  embarcações,  ou  por  sua  carga,  a
pessoas transportadas ou não;         (Redação dada pela Lei
nº 8.374, de 1991) [...]

Assim, o dano foi causado pela descarga elétrica,  sem nexo de
causalidade direto com a atividade do veículo automotor ou sua carga, sendo
certo que, no caso, evidenciam-se responsabilidades diversas pela ocorrência
do infortúnio com a vítima, passíveis de apuração pela via própria, impedindo o
acolhimento da indenização decorrente do seguro DPVAT.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
devendo os embargos serem rejeitados. 

Por outro lado, infere-se que o embargante, ao interpor o recurso
sem  qualquer  apontamento  de  possível  vício  a  ser  sanado,  objetiva
exclusivamente  trazer  à  rediscussão  questões  já  analisadas  no  mérito  do

1 STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
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acórdão, finalidade a qual não se presta a via recursal eleita, a não ser em
situações excepcionais, nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ: 

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando  ponto  sobre  o  qual  já  houve
pronunciamento,  com inversão,  em conseqüência,  do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do
CPC.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e  assim
provido." 2  

"Doutrina  e  jurisprudência  têm  admitido  o  uso  de
embargos  declaratórios  com  efeito  infringente  do
julgado,  mas apenas em caráter  excepcional,  quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal
outro recurso para a correção do erro cometido."3 

Não difere a posição do STF: 

"Não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual  dessa  modalidade  de  recurso,  a  sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado em obter,  em correspondência,  a
desconstituição do ato decisório." 4 

Assim, são incabíveis os embargos de declaração opostos, vez
que utilizados para reapreciar controvérsia já decidida. 

Com essas considerações,  por  não haver  no acórdão qualquer
omissão  ou contradição a ser sanada, e não sendo o caso de reexame das
questões já apreciadas, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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2 RSTJ 30/412.
3STJ-4ª Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 13.03.90, DJ 09.04.90, p. 2.745. 
4RTJ 154/223 e 155/964. 
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