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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0000527-74.2016.815.0461.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Solânea.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).
EMBARGADO: José Maurício Valcácio dos Santos.
ADVOGADO: Tiago José Souza da Silva (OAB/PB 17.301).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA  DE
ALEGAÇÃO  SOBRE  A CARACTERIZAÇÃO  DE  VÍCIO  CONSTANTE  NO
ART.  1.022,  DO  CPC/15.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART.  1.026,  §2º,
DO CPC/15. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO
DO RECURSO. REJEIÇÃO.

1. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração que não mencionam a existência
de  vícios  constantes  do  art.  1.022,  do  CPC/15,  instaurando  nova  discussão  a
respeito de matéria coerentemente decidida pelo acórdão embargado.

2. O Embargante será condenado a pagar ao Embargado a multa do art. 1.026, §2º,
do  CPC/15,  quando  restar  demonstrada  a  oposição  de  Embargos  meramente
protelatórios.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  Nº  0000527-
74.2016.815.0461,  em  que  figuram  como  Embargante  a  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A e como Embargado José Maurício Valcácio dos
Santos.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em rejeitar os embargos. 

VOTO.

A  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A opôs
Embargos de Declaração contra o Acórdão de f. 224/225v,  nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada em seu desfavor de  José Maurício Valcácio dos Santos,  que
negou provimento ao Apelo por ela manejado, mantendo a Sentença que a condenou
ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e
cem reais).

Em suas Razões, arguiu a inépcia da Inicial pela falta de comprovação do
acidente automobilístico.



Asseverou ainda a ausência de prova da debilidade permanente e do nexo de
causalidade, requerendo o acolhimento dos Embargos.

Intimado,  o  Embargado  apresentou  Contrarrazões,  pugnando  pela
manutenção do  Decisum com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do
CPC/15, ao argumento de que não foram alegados os vícios e que o objetivo da
Recorrente é rediscutir o mérito recursal devidamente apreciado. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão embargado enfrentou o caso de forma expressa, clara e coerente,
entendendo que restou demonstrado que o Embargado foi  vítima de acidente de
trânsito e que deste acontecimento sofreu lesões de caráter permanente, atendendo
ao disposto no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, e caracterizando o nexo causal, não sendo
indispensável a apresentação de boletim de ocorrência.

O  Decisum também consignou  que,  de  acordo  com o  Laudo  Médico  de
f. 149/150 e a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 para lesões de órgãos e estruturas
craniofaciais, a indenização securitária corresponde a R$ 8.100,00 (oito mil e cem
reais).

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

De acordo com os documentos que instruíram à Exordial, f. 14/85, o Apelado sofreu
acidente de trânsito no dia 17 de janeiro de 2016 e, após atendimento imediato pelo
SAMU, foi  encaminhado ao Hospital  Estadual  de Emergência e  Trauma Senador
Humberto Lucena, localizado nesta Capital,  dando continuidade ao tratamento no
Hospital de Emergência e Trauma Luiz Gonzaga Fernandes, situado no Município de
Campina Grande, tendo sido diagnosticado com Trauma Cranioencefálico – TCE.

O Recorrido foi submetido à Perícia Médica durante o trâmite processual, f. 149/150,
restando nela constatado que o TCE lhe ocasionou amaurose parcial do olho direito,
redução leve da força nos membros superiores e dano cognitivo moderado.

Comprovado  que  o  Apelado  foi  vítima  de  acidente  de  trânsito  e  que  deste
acontecimento sofreu lesões de caráter permanente, resta preenchida a exigência do
art. 5º, da Lei nº 6.194/74, e caracterizado o nexo causal, não sendo indispensável
para tal finalidade a apresentação de boletim de ocorrência, consoante entendimento
dos Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça.

Com relação ao valor da indenização, o retromencionado Laudo Médico concluiu
que o dano corporal decorrente do Trauma Cranioencefálico foi de 60%, que deve ser
aplicado  sobre  o  percentual  de  100%  da  indenização  securitária  máxima,
estabelecido na Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 para lesões de órgãos e estruturas
craniofaciais, o que corresponde a uma indenização securitária de R$ 8.100,00 (R$
13.500,00 x 100% x 60% = R$ 8.100,00), fixada no Decisum.

A Recorrente,  na  verdade,  sequer  alega  um dos  vícios  do  art.  1.022,  do



CPC/151,  pretendendo  unicamente  rediscutir  o  mérito  expressamente  decidido,
providência vedada nesta estreita via recursal2.

Quanto  à  sanção  prevista  no  art.  1.026,  §2º,  do  CPC/153,  não  restou
demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos Aclaratórios, razão pela qual
não é cabível a sua aplicação.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 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.

2 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos
de declaração  apenas são cabíveis  quando constar  no julgamento obscuridade ou contradição  ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial,
também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está
o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente
internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se
constata na espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda
Turma,  DJe 13/6/2011).  3.  Embargos manejados com nítido caráter  infringente,  onde se objetiva
rediscutir  a  causa já devidamente decidida.  4.  Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl  no
AgRg  no  AREsp  94.437/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em
26/06/2012, DJe 29/06/2012).

3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
[…].
§ 2o Quando manifestamente  protelatórios  os  embargos  de  declaração,  o  juiz  ou o tribunal,  em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.


