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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 
N.º 0051517-62.2003.815.2001 (200.2003.051517-1/001).
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RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Ana Maria Leite da Silva.
ADVOGADO: Wagner Herbe Silva Brito e outro. 
EMBARGADO: Vera Cruz Vida e Previdência S/A.
ADVOGADO: Odilon de Lima Fernandes.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E 
CONTRADIÇÃO  QUANTO  À  ANÁLISE  DE  DOCUMENTO.  QUESTÃO  JÁ 
DISCUTIDA NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. 
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  DA  APELAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.  Em se  tratando de  Embargos  de  Declaração  em Embargos  de  Declaração,  os 
segundos Aclaratórios só são admissíveis se os vícios neles apontados dizem respeito 
ao Acórdão que julgou os primeiros Embargos, e não quando se volta a reprisar o que 
já foi sustentado nestes e por eles rejeitado. 

2.  A interposição infundada do Recurso de Embargos de Declaração caracteriza a 
interposição de Recurso com o propósito manifestamente protelatório, impondo a 
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  em Embargos  Declaratórios  em Apelação  Cível  n.º  0051517-
62.2003.815.2001, em que figuram como Embargante  Ana Maria Leite da Silva e 
Embargado Vera Cruz Vida e Previdência S/A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo  o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em 
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los com a aplicação da multa de 
1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 538, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil.

VOTO.

Ana Maria  Leite  da Silva opôs  Embargos  de  Declaração,  f.  631/633, 
contra  o  Acórdão de  f.  625/628,  que  rejeitou  os  Aclaratórios  por  ela  interpostos 



mantendo  a Decisão Colegiada de f.  614/617, que  reformou a Sentença prolatada 
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 471/474, nos autos da Ação 
de Cobrança de Indenização Securitária por ela interposta em face da  Vera Cruz 
Vida e Previdência S/A, decorrente de suposta invalidez permanente, pronunciando 
a prescrição anual de que trata o art. 206, §1°, II, “b”, do Código Civil. 

Alegou que o Acórdão não analisou atentamente o documento de f. 13, que 
demonstra que em 23/09/2002, o processo que pleiteava o pagamento do sinistro já 
estava  na  Capital  Federal,  motivo  pelo  qual  o  início  da  suspensão  do  prazo 
prescricional não poderia ser 22/11/2002.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para que 
sejam corrigidos os pontos omissos e contraditórios, fixando a data de 17/07/2002 ou 
23/09/2002, como termo inicial de suspensão do prazo prescricional. 

Contrarrazoando,  f.  637/639,  a  Embargada alegou que  como efetivamente 
houve a apreciação do documento de f. 13, os Embargos não tem como ser acolhidos, 
porquanto buscam modificar o entendimento firmado por este tribunal.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Por se tratar de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, os 
segundos Aclaratórios só são admissíveis se os vícios neles apontados dizem respeito 
ao Acórdão que julgou os primeiros Embargos, e não quando se volta a reprisar o que 
já foi sustentado nestes e por eles rejeitado.

Isto  significa  dizer  que  somente  será  cabível  a  interposição  de  segundo 
Embargos de Declaração caso tenha ocorrido a omissão na análise ou na supressão 
dos vícios apontados nos primeiros, consoante STF, Súmula 3171.

Diversamente  do  alegado  pela  Embargante,  não  houve  omissão  ou 
contradição  na  Decisão  Colegiada  de f.  625/628,  que  enfrentou  a  questão  da 
suspensão do prazo prescricional de forma expressa, clara e coerente, demonstrando 
inequivocamente que houve análise do documento de f. 13 dos autos, consoante se 
pode verificar no trecho abaixo transcrito, f. 626/627:

O  Acórdão  embargado,  f.  617/618,  enfrentou  a  questão  da  suspensão  do  prazo 
prescricional de forma expressa,  clara e coerente, sem qualquer desconexão lógica 
intrinsecamente aferível, senão, veja-se:

Partindo da premissa de que o lapso prescricional se iniciou em 1° de abril de 
2002,  e  que  a  ação  foi  ajuizada  em  10  de  outubro  de  2003,  f.  02,  resta 
investigar o período em que a contagem temporal quedou suspensa (entre a 
comunicação  do  sinistro  e  a  ciência  do  indeferimento  da 
Seguradora/Apelante).

1 STF, Súmula 317 - São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração 
do julgado anterior, em que se verificou a omissão.



A declaração de ocorrência do sinistro foi realizada por formulário padrão, f. 
13/13-v, cujo campo destinado à aposição da data da assinatura pela segurada 
encontra-se em branco, não havendo, em seu corpo, qualquer referência à data 
em que o documento aportou na seguradora, senão, e tão somente, o dia em 
que foi recebido pela estipulante (Postalis), isto é, 23 de setembro de 2002, 
data absolutamente irrelevante.

Às f. 15, há documento, assinado por preposto da Apelante, datado de 25 de 
novembro de 2002, que atesta o recebimento da solicitação de pagamento da 
indenização securitária, devendo ser este o marco do início da suspensão do 
lapso prescricional, por inexistir, nos autos, a precisa indicação do recebimento 
da comunicação.

A segurada foi informada do indeferimento da seguradora pela notificação de 
f.  16, não havendo,  contudo,  qualquer aviso de recebimento ou documento 
congênere que  permita a  verificação  da data  exata  em que chegou às  suas 
mãos.

À míngua de outros elementos probatórios, resta adotar a data de 05 de maio 
de 2003 como o termo final da suspensão, porquanto aposta no Requerimento 
de 17, protocolado após a divulgação do indeferimento, por meio do qual a 
Recorrida pretendeu obter  cópia da apólice em referência e  das posteriores 
alterações, com vistas à impugnação da negativa do pagamento.

Esquematicamente, tem-se: (1) início do prazo prescricional: 01/04/2002;  (2) 
início da suspensão do lapso prescricional: 22/11/2002; (3) fim da suspensão: 
05/05/2003; ajuizamento da ação: 10/10/2003.  

Entre o início da contagem e o início da suspensão, transcorreram sete meses e 
vinte e um dias; entre o fim da suspensão e o ajuizamento da ação, cinco meses 
e cinco dias.

Somando-se os dois períodos, transcorreram doze meses e vinte e seis dias, 
isto é, um ano e vinte e seis dias.

O prazo anual previsto no art. 206, §1°, II, “b”, do Código Civil, portanto, foi  
extrapolado, sendo de rigor o pronunciamento da prescrição.
[...]

Pretendem os Embargantes,  na verdade,  inverter a valoração jurídica conferida ao 
arcabouço probatório, providência vedada nesta estreita via recursal.

In  casu,  trata-se  de  nítida  intenção  de  revisão  do  julgado,  o  que  é 
inadmissível na ordem processual.

A reiteração de  embargos  declaratórios,  sem que haja,  de  fato,  a  alegada 
omissão ou contradição, arguida, tão somente, para ensejar a rediscussão da matéria, 
procedimento que virou rotina na tramitação dos recursos, em todas as instâncias e 
tribunais, afastando-se da real finalidade dos aclaratórios,  de máxima importância 
para a  integralização dos julgados,  instalando-se uma nova via de rediscussão da 
matéria já enfrentada, é de ser entendida, como procrastinatória para os efeitos de 
aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, 
além de obrigar o órgão julgador a se debruçar, novamente, sobre o que já foi decido, 
para rebater a infundada alegação de omissão, provoca, por força da própria norma 
reguladora  do  recurso,  a  interrupção  dos  prazos  recursais,  retardando,  por 



conseguinte o andar do processo.

Isso posto, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, conhecidos 
os  Embargos de  Declaração,  rejeito-os  e  aplico  à  Embargante  multa  de 1% 
sobre o valor da causa.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


