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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE
ACIDENTES  PESSOAIS.  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  RECURSO
INTERPOSTO  NO  PRAZO  LEGAL.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.   ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO.
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO.  VINCULAÇÃO À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES  DO ART.  535,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DO
ACERVO  PROBATÓRIO.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA  NO
DECISUM HOSTILIZADO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.
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-  Considerando  que  os  presentes  embargos  de
declaração  foram  interposto  dentre  do  prazo
estabelecido no Código de Processo Civil, não há que
se falar em intempestividade.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado,  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
214/228, opostos pela  Caixa Seguradora S/A contra  decisão, fls.  204/212, proferida
pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, que, por votação unânime,  negou
provimento  ao  Apelo  e deu provimento parcial ao  Recurso Adesivo, nos autos da
Ação de  Cobrança  de  Seguro  de  Acidentes  Pessoais  por  Invalidez  Permanente
ajuizada por Walderez Braga.

Em  suas  razões,  com  fundamento  no  art.  535,  do
Código  de  Processo  Civil,  o  embargante  aduz,  em  suma,  a  existência  de
contradição/omissão no decisum combatido, sob a alegação de que “a invalidez para
fins  de  aposentadoria  pelo  INSS  não  tem  o  condão  de  fazer  prova  inequívoca
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(presunção absoluta) de que o Segurado encontra-se definitivamente e/ou totalmente
inapto ao trabalho”, fl. 218, pelo que não é devida a indenização securitária pleiteada.
Aduz, outrossim, ser necessária a constatação da impossibilidade de recuperação do
segurado, motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões  ofertadas  por  Walderez  Braga,  fls.
230/232, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade dos aclaratórios. Quanto ao
mérito, pugna pela rejeição dos embargos, sob alegação, em suma, de que a decisão
foi clara ao afirmar que “na hipótese sub-judice, ocorreu o dano, qual seja, o acidente
pessoal  de  invalidez  permanente,  discutido  de  forma  justa  em  Duplo  Grau  de
Jurisdição, que é direito líquido e certo, isto óbvio e sobre o obvio não se discute”, fl.
231. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.
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Antes  da  análise  meritória,  imperioso  se  torna
apreciar  a  preliminar  de  intempestividade arguida  pela  embargada,  em  suas
contrarrazões recursais.

Estabelece o art. 536, do Código de Processo Civil:

Art. 536 - Os embargos serão opostos, no prazo de 5
(cinco) dias,  em petição dirigida ao juiz ou relator,
com  indicação  do  ponto  obscuro,  contraditório  ou
omisso, não estando sujeitos a preparo. 

Com efeito, conforme testifica a certidão de fl. 213, a
parte embargante restou intimada da  decisão colegiada,  ora recorrida, através  do
Diário da Justiça publicado em 28 de abril de 2014, e considerada publicada em 29 de
abril de 2014, de sorte que, o primeiro dia útil subsequente a esta data o dies a quo
para interposição do recurso,  in casu, 30 de abril de 2014, findando-se, portanto, o
prazo  recursal  no  dia  05  de  maio  de  2014,  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  do
vencimento, que correspondeu a um domingo, 04/05/2014.

Nesse sentindo, estabelece o disposto no art. 184, do
Código de Processo Civil:

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-
ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo
o do vencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de
1º.10.1973)
§ 1º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro
dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia
em  que:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  5.925,  de
1º.10.1973)
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora
normal.
§  2º  - Os  prazos  somente  começam  a  correr  do
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primeiro  dia  útil  após  a  intimação  (art.  240  e
parágrafo único). (Redação dada pela Lei nº 8.079, de
13.9.1990)

Logo,  diante  da  tempestividade  recursal,  rejeito  a
preliminar suscitada pela parte embargada.

Com relação ao mérito, na hipótese, percebe-se que o
embargante não se conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas
pretensões e lançou mão dos declaratórios, sob a alcunha de omissão/contradição na
decisão  colegiada,  no  que  se  refere  ao  direito  do  recebimento  da  cobertura
securitária,  por alegar, em síntese que a concessão da aposentadoria pelo INSS não
caracteriza  a  invalidez  total  e  permanente  da  autora,  não  podendo,  assim,  ser
considerada como prova de sua invalidez total e permanente por doença.

Tal  insurgência  restou  devidamente  analisada  no
desium, ora embargado, cuja transcrição não se dispensa, fls. 209/212:

Primeiramente cumpre ressaltar  que,  embora tenha
sido realizada perícia médica, não está o magistrado
adstrito  ao  respectivo  laudo  e  tampouco  às
conclusões  do  expert,  podendo  encontrar  e
fundamentar  seu  convencimento  em  outros
elementos ou fatos provados nos autos (art.  436 do
CPC).
No  caso  em  análise,  resta  patente  a  relação
consumerista  decorrente  de  tal  avença,  sendo,
portanto,  de  incidência  obrigatória  os  dispositivos
versados no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Destarte, insta destacar que basta um simples estudo
do  diploma  legal  supracitado,  para  se  chegar  à
conclusão  de  que  um contrato  deve  ser  estipulado
conforme  os  princípios  da  boa-fé  e  probidade1,

1 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
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objetivando-se, sempre, a satisfação do consumidor e
o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e  outros
valores considerados inerentes à dignidade humana.
Todavia,  como  bem  assegurou  o  juízo  a  quo, para
efeito de cobrança de seguro de acidentes pessoais, o
segurado não precisa se tornar incapaz para toda e
qualquer atividade laboral, bastando fazer prova de
sua  incapacidade  total  e  permanente  para  sua
profissão  e,  in  casu,  há  elementos  a  indicar  que  a
incapacidade posta em debate é permanente.
Por  outro  lado,  mesmo  não  havendo  previsão
contratual expressa que assegure, especificamente, a
moléstia suportada pela apelada,  entendo que deve
haver  a  interpretação  mais  favorável  ao  segurado,
tendo  em  vista  a  sua  hipossuficiência,  princípio
disciplinado no código consumerista.
Assim,  pertinente  as  normas  contratuais,  edificante
transcrever  parte  do  acórdão  proferido  pelo  Des.
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque,  deste  Tribunal:
“A natureza peculiar do contrato de seguro saúde e
a especial  relevância  do direito  que visa  proteger
estão a exigir que a sua compreensão seja realizada
à luz de princípios maiores e não, à vista das regras
tradicionais da teoria dos contratos. Não se trata de
negar  a  força  vinculante  que  tais  pactos  liberam,
trata-se,  isto  sim,  de,  reconhecendo-a,  emprestar  a
ela  exegese  e  aplicação  conforme  ao  espírito
protetivo  do  direito  consumerista  e  a  superior
importância  do  valor  tutelado a  saúde  de  um ser
humano”.2

Nessa esteira, o CDC cria mecanismos de proteção ao
polo hipossuficiente da relação consumerista,  a  fim
de  equipará-lo  ao  fornecedor  de  bens  ou  serviços,
com base nos arts. 47 e 51, I, do referido diploma, que

2 TJPB – AC Nº 200.2007.003573-4/001 – Rel. Marcos Cavalcanti de Albuquerque – Jul.: 29/07/2008.
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verberam: 
Art.  47  -  As  cláusulas  contratuais  serão
interpretadas  de  maneira  mais  favorável  ao
consumidor.
Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
[…]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada,  ou  sejam  incompatíveis
com a boa-fé ou a eqüidade.
Por outro lado, verifica-se no contrato de adesão que
a cláusula limitativa, que foi utilizada como alicerce
para a improcedência do pedido, infringiu o disposto
do  artigo  54,  §  4º,  do  CDC3.  Ora,  tal  cláusula,  por
abalizar quais doenças estão acobertadas, implica em
restrição ao direito do consumidor, logo, deveria ser
redigida  com  o  indispensável  destaque,  necessário
nesta modalidade contratual.
É sabido que os pactos ajustados entre empresas de
seguro  e  seus  beneficiários  normalmente  contêm
cláusulas  que  colocam  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada,  ferindo  as  legítimas
expectativas daqueles que, com sacrifício, pagam as
prestações  do  seguro  e  dele  esperam  o  melhor
atendimento.
Demais  disso,  não  se  pode  olvidar  que,  como  de
praxe,  interessa  às  seguradoras  o  recebimento  dos
prêmios, mas não o pagamento pelo infortúnio dos
segurados, tentando de todas as formas se eximirem

3 Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo.  […]
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 
imediata e fácil compreensão.
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da  responsabilidade  do  ressarcimento  do  valor
segurado,  geralmente  por  meio  de  limitações
contratuais de todas as ordens.
Nessa linha, é imprescindível trazer à baila que, em
eventuais conflitos de direitos, tal norma limitadora
deve ser sopesada e comparada ao direito ameaçado,
devendo prevalecer  o  interesse mais importante ao
universo jurídico. Destaco os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE SEGURO
DE  VIDA  -  INCIDÊNCIA  DO  CDC  -
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO
CONTESTADO  PELA  SEGURADORA  -
LER/DORT - CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE
DE  TRABALHO  PARA  OS  FINS  JURÍDICOS  -
PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO DO GRAU
DE  INCAPACIDADE  DO  SEGURADO  -
APOSENTADORIA  CONCEDIDA  PELO  INSS  -
DESNECESSIDADE  DE  OUTRAS  PROVAS  -
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  DANOS  MORAIS  -
INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- SENTENÇA MANTIDA. 01. Consoante o artigo 47
do  CDC,  a  cláusula  contratual  excludente  de
pagamento  do  prêmio  do  seguro  deve  ser
interpretada  restritivamente,  sobretudo  quando
presente  em  contrato  de  adesão,  devendo  ser
considerada nula a cláusula que torna a situação do
consumidor extremamente desvantajosa em relação
à outra parte, nas linhas do artigo 51 do CDC. [...]”4

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO  DE  SEGURO.  INVALIDEZ
PERMANENTE  TOTAL  POR  ACIDENTE  (IPA).
PEDIDO  INDENIZATÓRIO  NEGADO  NA
ESFERA  ADMINISTRATIVA.  RECUSA
FUNDADA  NA  EXISTÊNCIA  DE  INVALIDADE

4 TJDF - AC Nº 041226-74.2004.807.0001 - Rel.: Romeu Gonzaga Neiva - Jul.: 23/06/2010
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PARCIAL,  HIPÓTESE  NÃO  COBERTA  PELA
APÓLICE.  SEGURADO  AGRICULTOR.  PERDA
SUBSTANCIAL  DA  MÃO  ESQUERDA.
SITUAÇÃO  NÃO  PREVISTA  COMO
INCAPACITANTE. NECESSIDADE TAXATIVA DE
PERDA  DO  USO  DE  AMBAS  AS  MÃOS.
ABUSIVIDADE. EXIGÊNCIA LIMITADORA SEM
DESTAQUE  NO  TEXTO.  CONVERSÃO  EM
CLÁUSULA  EXEMPLIFICATIVA.  APLICAÇÃO
DA  INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR.  EXEGESE  DO  ARTIGO  47  DO
CDC.  PROVA  PERICIAL  CONCLUSIVA  PELO
COMPROMETIMENTO  MÁXIMO  DA  FUNÇÃO
MOTORA  E  PELA  INCAPACIDADE  TOTAL  E
PERMANENTE  PARA  O  EXERCÍCIO  DA
ATIVIDADE  ANTERIORMENTE
DESEMPENHADA  OU  PARA  OUTRAS  QUE
ESTEJAM  RELACIONADAS  COM  A  SUA
QUALIFICAÇÃO  PROFISSIONAL.
CONCLUSÕES  QUE  RESPALDAM  O
RECONHECIMENTO  DA  INCAPACIDADE
TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
[...]”5 
Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha
cumprido  com  suas  obrigações,  objetivando  uma
assistência  securitária  digna,  tenha  seus  direitos
restringidos  e  suas  expectativas  frustradas,
justamente no momento que mais necessita.
O quadro em questão no remete, então, a uma única
e  possível  conclusão:  exigir-se  para  o  alcance  da
indenização  incapacidade  para  toda  e  qualquer
atividade  laborativa  é  simplesmente  inutilizar  o
contrato  de  seguro  e  contrariar  seus  próprios  fins.
Até porque, no caso   sub judice  , conforme já ressaltado  

5 TJSC - AC Nº 2007.057.841-8 -  Rel. Carlos Adilson Silva - Jul.: 18/01/2010.
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anteriormente, o câncer de mama impede a apelada
de desempenhar uma atividade laborativa, seja a que
já exercia ou qualquer outra. (destquei)

Desse  modo,  não vislumbro omissão alguma a ser
sanada no presente feito, ficando evidente a intenção do embargante de rediscutir a
matéria  já  posta  em  análise  e  reformar  a  decisão,  fazendo  prevalecer  seu
entendimento, sendo tal procedimento inadmissível na via do recurso de integração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o
tema, já decretou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
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4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) – negritei.

No  mesmo  sentido,  já  se  posicionou  a  Quarta
Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 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.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  tem
entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Logo,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados pelo insurgente, tendo referido
decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do  sustentado  pela  parte
inconformada.
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Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE  E,  NO  MÉRITO, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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