
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES. OS WALDO  TRIGUEIRO  DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002561-74.2011.815.0371.
Origem : 7ª Vara Mista da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Itaú Seguros S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB nº 18.125-A).
Embargado : Fracisca Galdino da Silva e outros.
Advogada : Magda Glene Neves de A. Gadelha (OAB/PB n° 7.496).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRELIMI-
NAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CON-
FUSÃO  COM  O  MÉRITO.  OMISSÃO,  CON-
TRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIO. INO-
CORRÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTI-
ONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANU-
TENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso apelatório, 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.

- Não havendo omissão, obscuridade ou contradição
no julgado, não são cabíveis os embargos de declara-
ção, ainda que com a finalidade de prequestionamen-
to.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos por  Itaú
Seguros S/A desafiando os termos do acórdão (fls. 191/200) que, nos autos da
“Ação Ordinária de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT”, movida por
Francisca Galdino da Silva, Vania Ferreira da Silva, Josenildo Pereira da
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Silva e Joilton Ferreira da Silva, negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante.

Em sede de razões recursais (fls. 202/215), alegou a  recorrente
que “opõem-se os presentes Embargos de Declaração, com o único intuito de
ter  prequestionada  toda a  matéria  anteriormente  posta  em sede  recursal,
para  levar  a  conhecimento  do  Preciaro  Superior  Tribunal  de  Justiça  e
mesmo, para o Supremo Tribunal Federal a questão de mérito discutida” (fls.
202). 

Sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, e,
repisando a alegação de ilegitimidade ativa ad causam, ventila a preliminar de
nulidade  do  julgado  por  cerceamento  de  defesa,  aduzindo  não  ter  sido
intimado para se manifestar sobre a habilitação dos herdeiros nos autos. Alega,
ainda, a ausência de nexo causal, e repisa as alegações de mérito sustentadas
no apelo. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam
sanadas as supostas contradições, e ressalta o caráter de prequestionamento do
recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (fls. 220).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.  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.

Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  que  a  embargante  apenas
apresenta  inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido. Isso porque não se contatam as contradições
apontados no  acórdão,  conclusão que  se  revela  da  mera  leitura  das  razões
pretensamente aclaratórias apresentadas pela recorrente.

Em verdade,  busca a seguradora promovida apenas revolver o
que restou decidido nos autos por meio dos presentes aclaratórios, o que seria
incabível  neste  momento  processual,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que  a preliminar de nulidade
da  sentença  por  cerceamento  do  direito  de  defesa,  agitada  pela  ora
embargante, confunde-se com o mérito e com ele será analisado.
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Pois bem, Na hipótese, vislumbra-se que o acórdão embargado
solucionou  a  lide de  forma devidamente  fundamentada,  com a  análise  das
questões postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes
nos autos e a legislação aplicável ao caso, máxime a questão da legitimidade
ativa dos demandantes para atuarem no feito, não havendo que se cogitar em
falha que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Vejamos, pois, excerto da decisão:

“- Ilegitimidade ativa ad causam

Alegou,  ainda,  a  recorrente  que  os  autores  não
comprovaram serem os  únicos  herdeiros  legais  do
falecido,  não  demonstrando  sua  legitimidade  ativa
para postular o direito sub judice. Tal prefacial, por
seu teor,  se confunde com o mérito e com ele será
analisada.

3. Do Mérito

No  mérito,  a  seguradora  postula  a  reforma  da
decisão singular, argumentando que o pagamento da
indenização, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), deve ser pago nos termos do art.
792 do Código Civil, conforme determina o art. 4º da
Lei nº 11.482/2007.

Importa mencionar,  por  oportuno,  que ao caso em
análise  aplicam-se  as  alterações  introduzidas  pela
Medida  Provisória  n.º  451,  convertida  na  Lei  nº
11.945/2009,  vigente  à  época do sinistro,  ocorrido
em 5/05/2011.

Nesse  passo,  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 prevê:

“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.”

Por sua vez, o art. 792 do Código Civil estabelece:

“Art.  792.  Na  falta  de  indicação  da  pessoa  ou
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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
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”.

Observa-se,  pois,  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 detêm eles legitimação
para pleitear o seguro obrigatório,  com fulcro nos
dispositivos supratranscritos.

No  caso  dos  autos,  conforme  a  certidão  de
casamento  e  certidões  de  nascimento  colacionadas
às  fls.  14,  54,  56  e  58,  respectivamente,    restou
suficientemente  comprovado  o  vínculo  familiar
existente entre os demandantes e o falecido. Importa
destacar, neste ponto, consoante se infere  da aludida
documentação,  que  não  há  qualquer  evidência  de
que existam outros herdeiros além dos promoventes. 

Logo, 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.

- Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte da apelação. Na
parte  conhecida,  rejeito  as  preliminares  arguidas
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para,  no  mérito,  NEGAR  PROVIMENTO  ao
recurso, mantendo  integralmente  a  sentença
proferida pelo Juízo a quo” (fls.  199/200).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, entendo que maior
razão não assiste ao recorrente. Ora, muito embora verifique-se que, de fato,
não houve intimação da seguradora após a habilitação dos herdeiros nos autos,
entendo que tal fato restou superado nos autos, principalmente considerando-
se que, após o referido momento processual, foram realizadas audiências de
conciliação e instrução, com oportunização às partes para produção de provas,
sendo pleiteado por ambas as partes o julgamento antecipado da lide.

Portanto, observa-se que a embargante não apontou de forma
efetiva qualquer vício no acórdão objurgado, limitando-se apenas a requerer o
prequestionamento  de  matéria  infraconstitucional  e  constitucional,  com  o
objetivo de alçar a discussão aos Tribunais Superiores.

Ora, a  apreciação do pedido de prequestionamento vincula-se
ao preenchimento de um dos pressupostos específicos dos aclaratórios, quais
sejam,  a  existência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  o  que  não se
verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou
ser incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida
de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado, como é o
caso dos autos. Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.   OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE.       INEXISTÊNCIA.       MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  PREQUESTIONAMENTO,   À
MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS  ELENCADOS  NO  ART.  535  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando  presente,  ao  menos,   uma  das  hipóteses
previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2.  O  órgão  julgador  não  está  obrigado  a  se
pronunciar  acerca  de  todo  e  qualquer  ponto
suscitado  pelas  partes,   mas  apenas  sobre  os
considerados  suficientes  para  fundamentar  sua
decisão.
3.  Embargos  de  declaração  rejeitados.”  (EDcl  no
RMS 27.038/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 19/09/2012).

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO  DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1.
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Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis  somente
para  sanar  omissão,  obscuridade  ou  contradição
contida no julgado. Caso não se configure ao menos
uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A
controvérsia - incidência dos índices deflacionários –
foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão
devidamente  fundamentado.  3.  São  impróprios  os
aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a  discussão  de
matéria  de  fundo  constitucional  com  o  fim  de
prequestionamento,  para  interposição  futura  de
recurso  extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de
declaração  rejeitados”.  (STJ  -  EDcl  no  AgRg  no
REsp:  1356879  RS  2012/0255532-9,  Relator:
Ministro  CASTRO  MEIRA,  Data  de  Julgamento:
02/04/2013,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 09/04/2013).

Nesse contexto, vislumbro que não há omissão, obscuridade ou
contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade de  prequestionamento,  conforme o
entendimento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou
contraditórios  existentes  na  decisão,  não  servindo
para reexame de matéria decidida. Ainda que para
fim de prequestionamento, devem estar presentes um
dos  três  requisitos  ensejadores  dos  embargos  de
declaração.  (TJPB;  EDcl  0000494-
11.2012.815.0951;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB
11/09/2015;  Pág.  15)”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004680420068150731,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  BENEVIDES,  j.  em  16-09-
2016);

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
IMPERIOSA REJEIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  -
Os embargos de declaração consubstanciam recurso
de  integração,  não  se  prestando  para  reexame  da
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matéria.  Não  havendo  omissão,  obscuridade,
contradição ou erro material no julgado, incabíveis
se  revelam  os  aclaratórios,  mesmo  que  tenham
finalidade  específica  de  prequestionamento.  -
"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"1.  Ademais,  ao  prequestionamento,
entendo não ser mister o exame explícito dos artigos
ditos  como  violados  (prequestionamento  explícito),
sendo suficiente que a matéria objeto da lide tenha
sido discutida (prequestionamento implícito).” (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001809320118150371, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA, j. em 22-06-2016). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo vício a ser sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há outro caminho a
trilhar a não ser manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Isso  posto,  conhecido  o  recurso,  rejeito  a  preliminar  de
cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  REJEITO   OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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