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GABINETE  DO  DES . OSWALDO  TRIGUEIR O  DO  VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0027007-33.2013.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 17ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Embargante : Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos.
Embargado : Ivanete Maria de Carvalho e Outros.
Advogado : Valter Lucio Lelis Fonseca.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  CONTRADIÇÃO.  INOCOR-
RÊNCIA.  PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTEN-
ÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Adminis-
trativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça). 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada, após pormenorizada análise fática e jurí-
dica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda Câmara  Cível  do Tribunal  de  Justiça  da Paraíba  em rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  206/216) opostos
pela seguradora Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, desafiando os termos
do  acórdão  exarado  às  fls.  196/209,  o  qual  negou  provimento  ao  Agravo
Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão singular de fls.
167/175,  emanada  por  esta  Relatoria,  que  negou  seguimento  ao  Apelo
igualmente  interposto  pela  embargante,  corroborando  o  entendimento  do
Magistrado de piso, considerando ter caracterizado, nos autos, o interesse de
agir  superveniente  da  parte  autora,  manifestado  pela  apresentação  de
contestação  pela  ora  recorrente,  bem  como  a  legitimidade  ativa  devido  à
comprovação  da  qualidade  de  beneficiários  dos  autores  para  fins  de
recebimento do seguro DPVAT.

Fundamentado no art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil,
a  parte  embargante  alega,  genericamente,  a  ocorrência  de  contradição  no
julgado. Repisando os argumentos de seu apelo e de seu agravo interno, Alega,
preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir e ilegitimidade
ativa  ad causam e, no mérito, ventila a necessidade de verificação acerca da
existência de outros herdeiros, a qual, caso constatada enseja a improcedência
da demanda. Afirma, ainda, que a correção monetária deve incidir  desde o
ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação. 

Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos
infringentes, para que seja o pedido julgado totalmente improcedente.

Devidamente  intimado,  o  embagado  não  apresentou
contrarrazões (fls. 222).

É o relatório.

VOTO.  

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto, tal  norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
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seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito e  o  direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos de  admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do mérito
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Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973,
são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade
de eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a
parte embargante, a pretexto de contradição, pretende, na realidade, que seja
reapreciada a matéria, pleiteando, inclusive, ao final, a reforma da decisão de
primeiro grau.

Entretanto,  o  presente  recurso  não  se  presta  a  revolver  o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que  toda  a  matéria  submetida  à  apreciação  do  Órgão  ad  quem  fora
devidamente  analisada  ponto  por  ponto,  tomando por  base  precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça.

Ora, ao revés do que aduz a seguradora embargante, o decisum
não se mostrou contraditório,  mas apenas não acolheu suas  argumentações
recursais,  não  havendo que,  nesta  ocasião,  novamente  rediscutir  matéria  já
apreciada.

Vejamos excertos do julgado atacado:

“1.  Preliminar  de  ofício  -  ausência  de  interesse
recursal

Ab initio, com relação à fixação de juros de mora a
partir da citação e da correção monetária desde  o
ajuizamento da ação, carece a apelante/promovida
de  interesse  recursal,  uma  vez  que  os  referidos
consectários  legais  foram fixados  pela  magistrada
sentenciante nos moldes requeridos.

Com efeito, o interesse recursal se configura quando
presente o binômio necessidade/adequação. Destarte,
o  doutrinador  Nelson  Nery  Júnior,  em  sua  obra
Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos
Recursos,  leciona  que  “deve  o  recorrente  ter
necessidade de interpor o recurso, como único meio
para obter, naquele processo, o que pretende contra
decisão impugnada.”.  Quanto  à  utilidade,  conclui:
“a  ela  estão  ligados  os  conceitos  mais  ou  menos
sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre
outros. E é a própria lei processual que fala em parte
vencida,  como  legitimada  a  recorrer  (art.  499,
CPC).” 
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Assim,  ausente  o  interesse  recursal  da  apelante
nesse ponto.

Quanto ao mais, conheço da impugnação apelativa,
posto  que   obedece  aos  pressupostos  processuais
intrínsecos e extrínsecos.

2. Das preliminares 

Em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  pela
seguradora,  mantenho  a  decisão  hostilizada  pelos
seus  próprios  fundamentos  fáticos  e  jurídicos,
sobretudo porque, partindo do mesmo entendimento
levantado  pela  agravante,  restou  consignado,  no
decisum, a  necessidade  de  demonstração  da
pretensão  resistida  com  o  prévio  requerimento
administrativo, a fim de justificar a provocação do
Judiciário,  bem  como  a  devida  comprovação  da
qualidade de beneficiários dos autores para fins de
recebimento do seguro DPVAT.

É  que,  em  recentes  pronunciamentos,  o Supremo
Tribunal  Federal,  por  ocasião  julgamento  dos
Recursos  Extraordinários  nº.  839.314  e  824.704,
revendo posicionamento até então uníssono, passou a
entender  que,  em  ações  de  cobrança  do  seguro
DPVAT,  deve  o  autor  demonstrar  a  existência  de
pretensão  resistida,  esta  consubstanciada na prova
do prévio requerimento administrativo, para que só
então possa se valer do Judiciário. Confira-se:

(...)

Muito  embora  não  tenha  sido  demonstrada  a
existência  de  prévio  requerimento  administrativo
formulado  junto  à  seguradora,   objetivando  o
recebimento  de  indenização  relativa  ao  seguro
DPVAT,  na presente hipótese,  verifica-se dos  autos
que  foi  apresentada  contestação  de  mérito  pela
agravante (fls. 69/83).

Logo,  diante  da  resistência  à  pretensão inaugural,
manifestada  pela  apresentação  da  peça  defensiva
pela  empresa  promovida,  entendo  como
caracterizado  o  interesse  de  agir  da  parte  autora,
ainda  que  não  tenha  havido  prévio  requerimento
administrativo.
 
 Assim,  frise-se,  mesmo  inexistindo  prova  do
requerimento na esfera administrativa, insurgindo-se
a  parte  ré  em  face  do  pleito  autoral,  resta
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configurada,  de  forma  inequívoca,  sua  objeção  ao
direito do autor, surgindo, desta forma, o interesse de
agir superveniente. 

Rejeito, pois, a preliminar novamente arguida.

Quanto à prefacial de ilegitimidade ativa ad causam,
embasada apenas na possibilidade da existência de
outros herdeiros que não os autores, entendo ser a
mesma  insubsistente  e,  confundindo-se  com  o
mérito, será com ele analisada.

3. Mérito

Consoante explanado no teor da decisão objurgada,
ao  caso  em  análise  aplicam-se  as  alterações
introduzidas  pela  Medida  Provisória  n.º  451,
convertida na Lei 11.945/2009, vigente à época do
sinistro, ocorrido em 11/04/2013.

Assim, tendo o acidente ocorrido já na vigência da
Lei nº. 11.482/07, aplicável ao caso a redação do art.
4º da referida Lei, que aduz in verbis:

'Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga de
acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

§  1º  Para  fins  deste  artigo,  a  companheira  será
equiparada à esposa,  nos  casos admitidos  pela lei
previdenciária;  o  companheiro será  equiparado ao
esposo  quando  tiver  com  a  vítima  convivência
marital atual por mais de cinco anos, ou, convivendo
com ela, do convívio tiver filhos.'

O  art.  792  do  Código  Civil,  por  seu  turno,
estabelece:

'Art.  792.  Na  falta  de  indicação  da  pessoa  ou
beneficiário,  ou  se  por  qualquer  motivo  não
prevalecer a que for feita,  o capital  segurado será
pago  por  metade  ao  cônjuge  não  separado
judicialmente,  e  o  restante  aos  herdeiros  do
segurado,  obedecida  a  ordem  da  vocação
hereditária.'

E,  por  fim,  o  art.  1.829  do  mesmo  diploma  legal
disciplina a ordem de sucessão legítima:

'Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
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sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no
regime da comunhão universal, ou no da separação
obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou
se,  no  regime  da  comunhão  parcial,  o  autor  da
herança não houver deixado bens particulares;
II  -  aos  ascendentes,  em  concorrência  com  o
cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais'.

Constata-se, portanto, que a indenização relativa ao
seguro DPVAT é paga aos descendentes do falecido e
ao  cônjuge  ou  ao  companheiro  sobrevivente,  em
concorrência, razão pela qual possuem legitimidade
para requerer o seguro obrigatório, com fulcro nos
dispositivos supratranscritos.

In  casu,  conforme  documentos  anexados  às  fls.
44/45, provenientes do Instituto Nacional de Seguro
Social,  vislumbra-se  que  a  Sra.  Ivanete  Maria  de
Carvalho recebe pensão por morte, na qualidade de
companheira,  sendo  tal  documento  suficiente  para
comprovar a sua união estável. 

Importa ressaltar, ainda, que na certidão de óbito às
fls. 43 consta que o falecido deixou três filhos, todos
autores da presente ação. Destarte, não há qualquer
evidência de que existam outros herdeiros além dos
promoventes. 

Por  tais  razões,  comprovada  a  qualidade  de
beneficiários dos autores para fins de recebimento do
seguro DPVAT, à primeira promovente, companheira
do segurado deve ser garantido o direito à percepção
de metade do valor indenizatório do seguro DPVAT e
o restante deve ser dividido entre os filhos,  demais
autores,  uma  vez  demonstrados  os  requisitos  do
art.5º, da Lei 6.194/74” (fls. 169/175) – grifo nosso.

Destarte,  vislumbro  que  não  há  qualquer  contradição,  nem
mesmo obscuridade ou omissão no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os
embargos de declaração, devendo a decisão recorrida ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
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Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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