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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO 
CÍVEL  —  OMISSÃO  —  INEXISTÊNCIA  — 
PREQUESTIONAMENTO  —  DESNECESSIDADE  DE 
MENÇÃO  A  TODOS  OS  DISPOSITIVOS  LEGAIS  — 
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA 
DETALHADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  — 
IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO  —  APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO 
ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC  — 
REJEIÇÃO. 

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam à  rediscussão  das 
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem 
para  a  substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam a 
suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo 
tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

—  Sendo  manifesto  o  caráter  protelatório  dos  embargos  de 
declaração,  ainda  que  interpostos  com  suposta  finalidade  de 
prequestionar  matéria  para  eventual  interposição  de  recursos 
extraordinários,  deve  o  magistrado  impor  a  multa  prevista  no 
artigo 538 do CPC.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  antes 
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os 
Embargos de Declaração, aplicando ao embargante a multa prevista no art. 538, § 
único, do CPC, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

RELATÓRIO
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Cuida-se de  Embargos  Declaratórios  (fls.  215/240),  opostos 
pelo  Cia. de Seguros Aliança do Brasil contra o acórdão de fls. 208/212, que negou 
provimento ao recurso. 

O embargante reitera os argumentos já expostos por ocasião do 
apelo, arguindo mais uma vez as preliminares de nulidade da citação e de cerceamento 
de defesa, bem como a necessidade de realização de perícia no embargado. Por fim, 
aduz  que o acórdão foi omisso, pois  a seguradora entende que a incapacidade tratada 
pelo recorrido é decorrente de doença e não de acidente, assim, não estaria acobertado 
pela apólice em questão. Pede o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com 
a finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, 
de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão 
embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre  determinado  ponto  de 
extrema relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da 
mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser 
entendida como aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão 
ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada 
de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos 
sobre  os  quais  a  decisão  embargada  não  se  pronunciara  com clareza  (gramatical  e 
lóg”ica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando 
descrito no acórdão.

Importante  destacar  que  todos  os  argumentos  trazidos  por 
ocasião  dos  embargos  já  foram devidamente  debatidos  quando da  análise  do apelo, 
assim  não  há  que  se  falar  em  omissão.  Vejamos  pela  decisão  recorrida  a  seguir 
transcrita:

Da preliminar de nulidade da citação:

Não pode prosperar a preliminar de nulidade da citação alegada 
pelo demandado, uma vez que pertencem ao mesmo grupo econômico (Banco do Brasil 
S/A e Cia. de Seguros Aliança do Brasil) que é a seguradora do banco, aliás, um produto 
vendido pela instituição financeira, como se observa da documentação acostada às fls. 
54/55 e 110/160. 

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA 
–  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  NÃO 
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  MÉDICA  INDIRETA  –  NÃO 
ACOLHIMENTO  – PRELIMINAR  DE ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO 
BANCO  DO  BRASIL  S/A  REJEITADA  –  INTERVENIÊNCIA  COMO 
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CORRETOR  –  GRUPO  ECONÔMICO  ÚNICO  –  CONTRATO  DE 
SEGURO  EM  GARANTIA  A  CÉDULA  PIGNORATÍCIA  RURAL  – 
DECLARAÇÕES  DO  SEGURADO  –  OMISSÃO  QUANTO  À 
PREEXISTÊNCIA DE DOENÇAS – NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA 
NA AFERIÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA DO SEGURADO – CONTRATO 
DE  ADESÃO  –  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  REDUÇÃO  – 
RECURSOS  CONHECIDOS  –  IMPROVIDO  O  INTERPOSTO  PELA 
COMPANHIA  DE  SEGUROS  ALIANÇA  DO  BRASIL  –  PROVIDO, 
PARCIALMENTE,  O  DO  BANCO  DO  BRASIL  S/A  –  SENTENÇA 
REFORMADA,  EM PARTE –  Reconhece-se  a  legitimidade  passiva  do 
Banco do Brasil  s/a à lide,  uma vez que atuou ostensivamente para a 
firmação  do  contrato,  na  qualidade  de  corretor,  disponibilizando 
funcionários e suas dependências,  bem como porque é componente do 
mesmo grupo econômico da seguradora;- em ocorrendo o sinistro coberto, 
não pode a seguradora recusar indenização sob a alegação de que o segurado 
omitiu  informação  da  preexistência  de  moléstia,  se  não  diligenciou, 
previamente,  conhecer  a  real  situação  de  saúde  do  segurado;-  recurso  do 
Banco  do  Brasil  s/a  provido  em parte.  Sentença  parcialmente  reformada. 
(TJSE – AC 1598/2003 – (Proc. 6451/2003) – (2004916) – 1ª C.Cív. – Rel. 
Des. Manoel Cândido Filho – J. 05.04.2004) (grifamos)

Isto posto, rejeito a preliminar.

Do mérito:

Inicialmente, cumpre ressaltar que incide à hipótese o Código de 
Defesa do Consumidor, na forma do disposto nos arts. 2º e 3º, ambos da Legislação 
Consumerista, in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário  final.  Parágrafo único. 
Equipara-se  a  consumidor  a  coletividade  de  pessoas,  ainda  que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional  ou estrangeira,  bem como os entes despersonalizados,  que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Deste modo, são aplicáveis, ao caso em análise, os princípios 
fundamentais previstos na Lei n. 8.078/90, entre eles, o princípio da boa fé objetiva (art. 
4º, III, e art. 51, IV), o qual, como uma regra de conduta, obriga as partes a agir em 
consonância com parâmetros de honestidade e lealdade, com o intuito de estabelecer o 
equilíbrio  nas  relações  de  consumo.  Da  mesma  forma,  enquanto  condição  ideal 
apriorística,  a  boa-fé  objetiva  deve  ser  utilizada  como  parâmetro  para  o  Julgador 
analisar a hipótese concreta. 

Além  disso,  as  relações  regidas  pelo  Código  de  Defesa  do 
Consumidor,  tais  como  a  presente,  devem  pautar-se  no  princípio  da  transparência, 
expresso no caput do art. 4º de referido diploma, que, complementado pelo princípio da 
informação (art. 6º, III, da Lei n. 8.078/90), representa a obrigação do fornecedor de dar 
ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que são oferecidos. 
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Aduziu ainda o recorrente a necessidade de se realizar perícia no 
apelado, a fim de se verificar sua incapacidade, o que não se deu nos presentes autos.

Ocorre que, quando foi oportunizado às partes dizer as provas 
que pretendiam produzir, o apelado quedou-se silente, como se vê da certidão de fl. 69, 
portanto, o requerimento de perícia neste momento processual afigura-se precluso. 

Importante  salientar  que  as  provas  produzidas  no  processo 
destinam-se sobretudo ao Magistrado e pode ele, nos termos dos arts. 130 e 131, ambos 
do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias e, 
ainda, apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos.

Na  espécie,  o  juiz  a  quo entendeu  ser  suficiente  a  prova 
documental acostada (fls. 11/23), que emprestam substratos suficientes à presente ação. 
Assim, desnecessária a realização de perícia judicial, inclusive, sem que se venha falar 
em cerceamento de defesa, eis que descabida e desnecessária no caso. 

Ademais, a inspeção de saúde de fl. 11 foi realizada por médico 
perito  do Exército  Brasileiro,  o  que  transmite  plena  idoneidade  nas  informações  ali 
constantes.

Por fim, a seguradora entende que a incapacidade tratada pelo 
recorrido é decorrente de doença e não de acidente, assim, não estaria acobertado pela 
apólice em questão.

Ora,  conforme  se  observa  da  inspeção  médica  de  fl.  11,  o 
apelado encontra-se incapaz definitivamente para o serviço do Exército, por ser portador 
de  transtornos  delirantes  persistentes  (CID  -10  F43.1),  decorrente  de  sua  atividade 
militar, quando, após passar por diversas pressões psicológicas, chegou a ser acusado de 
crime  de  concussão,  embora  o  inquérito  policial  militar  tenha  sido  posteriormente 
arquivado, por ausência de provas.

Assim,  deve  ser  o  apelado  indenizado  nos  termos  do  seguro 
contratado.

Neste sentido:

SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
INCAPACIDADE  ATESTADA  PELO  INSS.  DESNECESSIDADE  DE 
PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. Não ocorre cerceamento de defesa 
pela falta de realização de prova pericial que atestaria o grau de invalidez do 
segurado  quando  verificado  ser  ele  aposentado  pelo  órgão  previdenciário 
oficial  (INSS),  cuja  presunção juris  tantum de  veracidade  da  alegada 
ocorrência, gera o fato motivador do pagamento da indenização securitária 
por  incapacidade  laborativa.    APOSENTADORIA  CONCEDIDA  PELO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).  PRESUNÇÃO 
JURIS  TANTUM DE  INVALIDEZ.  SENTENÇA  MANTIDA.  É 
entendimento jurisprudencial dominante que a invalidez total e permanente 
deve ser verificada em relação à atividade que o segurado exercia e não no 
que  se  relaciona  a  qualquer  outra  atividade  profissional.  DOENÇA 
PROFISSIONAL.  RISCO  EXCLUÍDO  NAS CONDIÇÕES  GERAIS  DA 
APÓLICE.  IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA AO PRINCÍPIO  DA BOA-
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FÉ.  CLÁUSULA  LIMITATIVA  DE  DIREITO  REDIGIDA  SEM 
DESTAQUE  (artigo  54,  §  4º,  CDC.).  HERMENÊUTICA  DAS 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO 
CONSUMIDOR. POSTULADA APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 
PARA  REDUZIR  A  INDENIZAÇÃO.  IMPOSIBILIDADE.  DEVER  DE 
PAGAR A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE, EM SEU VALOR 
MÁXIMO.  SENTENÇA  MANTIDA.  A  indenização,  quando  ocorrido  o 
evento  segurado,  deve  ser  a  mais  completa  possível,  bastando  para  o 
reconhecimento  ao  direito  à  sua  percepção,  a  ocorrência  do  sinistro, 
independentemente de qualquer limitação contida nos anexos do contrato de 
seguro. As moléstias provenientes do exercício da profissão caracterizam-se 
como acidente pessoal, visto que invalidam o segurado no mesmo grau de 
intensidade de um infortúnio ocorrido violentamente. Os preceptivos da Lei 
Consumerista  consagram  o  princípio  da  transparência  e  harmonia  das 
relações  de  consumo,  definindo  como  abusiva  a  cláusula  que  coloque  o 
consumidor em desvantagem exagerada.    As disposições  contratuais  que 
impliquem  limitação  de  direito  deverão  ser  redigidas  com  destaque, 
permitindo sua imediata  e  fácil  compreensão  (art.  54,  §  4º,  CDC) e,  sem 
embargo disso, serão nulas de pleno direito, quando restringirem direitos ou 
obrigações  fundamentais,  e  inerentes  à  natureza  do  contrato.  RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 2011.062818-7, 
de Herval D'Oeste, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 08-03-2012).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO EM GRUPO - 
INVALIDEZ  PERMANENTE  EM  VIRTUDE  DE  ACIDENTE  - 
CONTRATO  SECURITÁRIO  -  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  - 
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO QÜINQÜENAL - EXEGESE 
DO  ART.  27  DO  CDC  -  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
ESPECIALIDADE - RECUSA DO PAGAMENTO - NÃO COBERTURA 
PELO  CONTRATO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  COBERTURA  DEVIDA  - 
ABRANGÊNCIA  PELO  SEGURO  -  INTERPRETAÇÃO  MAIS 
FAVORÁVEL AO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR - CÓDIGO 
CONSUMERISTA  -  ARTS.  46  E  47  -  SENTENÇA  MANTIDA  - 
RECURSO  NÃO  PROVIDO.     Nos  conflitos  envolvendo  os  prazos 
prescricionais previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código 
Civil, ante o princípio da especialidade, aplica-se o prazo previsto no art. 27 
daquele.     Sendo o contrato de seguro de adesão, deve ser interpretado de 
forma mais favorável ao segurado de boa-fé, aplicando-se os arts. 46 e 47 do 
CDC  e  admitindo-se  a  indenização  securitária  pela  invalidez  acidental 
permanente. (TJSC, Apelação Cível n. 2003.017049-9, da Capital, rel. Des. 
Wilson Augusto do Nascimento, j. 28-05-2004).”

Sendo  assim,  no  presente  caso,  não  se  vislumbra  hipótese 
alguma que enseje o acolhimento dos presentes embargos, pois os pontos arguidos pelo 
recorrente foram devidamente fundamentados no acórdão.

Verifica-se, na verdade, que o embargante não se conformou 
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão 
dos aclaratórios, de maneira totalmente infundada, pretendendo, unicamente, rediscutir 
a matéria detalhada no acórdão. 

Destarte,  em  face  do  contexto  processual,  e  atentando  aos 
termos constantes da decisão embargada, salta à evidência o caráter protelatório destes 
embargos a merecer a resposta imperativa – e não discricionária ou dispositiva – da Lei 
Adjetiva que prevê a multa de 1 %  (um por cento) sobre o valor da causa. Nesse viés 
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

5



PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO 
CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 
545,  DO  CPC.  ART.  258  DO  RISTJ.  NÃO  CONHECIMENTO. 
PRECEDENTES DO STJ.   APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 
ART.  538  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  I-  Os  embargos  de  declaração  devem 
atender  aos  seus  requisitos,  quais  sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou 
obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os 
mesmos.  II-  Escoado  o  prazo  legal  para  interposição  do  agravo  interno, 
impõe-se não conhecê-lo,  em face  da ausência  de requisito indispensável 
para  sua  apreciação.  Precedentes.  III-  Tendo  em  vista  o  caráter 
manifestamente protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se 
em contraste com a jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se 
aplicar  a  multa  prevista  no  art.  538,  parágrafo  único  do  Código  de 
Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido 
da  causa. IV  -  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (Processo: 
200600162238  UF:  RJ  Órgão  Julgador:  QUINTA  TURMA;  DJ 
DATA:18/12/2006; Rel.Min. GILSON DIPP).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  - 
IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE 
DE  MENÇÃO  A  TODOS  OS  DISPOSITIVOS  LEGAIS - 
PROTELAÇÃO  -  APLICAÇÃO  DE  MULTA.-  Não  se  devem  acolher 
embargos de declaração quando, a pretexto de integrar ou esclarecer o 
julgado anterior, sanando eventual contradição, omissão ou obscuridade, 
buscam, na verdade, reformá-lo.- Uma vez que o prequestionamento diz 
respeito  tão-somente  à  exigência  de o acórdão haver  versado sobre  a 
questão constitucional ou federal que se quer ver apreciada pelo STF ou 
STJ, não há necessidade de a decisão mencionar expressamente toda e 
qualquer norma que trate da matéria, bastando, para a caracterização 
do  prequestionamento,  que  o  ato  jurisdicional  tenha  decidido 
efetivamente a questão colocada à apreciação do Judiciário.-  Em razão 
de os embargos de declaração não constituírem meio idôneo para rever o 
mérito  da  decisão  recorrida,  forçoso  é  concluir  que  o  recurso  é 
manifestamente  protelatório,  o  que,  a  teor  do  disposto  no  art.  538, 
parágrafo único, do CPC, enseja condenação em multa.  (EMBARGOS 
DE  DECLARAÇÃO  CÍVEL  N°  1.0223.09.284887-6/002  -  RELATOR: 
EXMO. SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI -  18ª CÂMARA CÍVEL – TJ-MG 
- Data do Julgamento: 28/09/2010 - Data da Publicação: 29/10/2010)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIO  NA 
DECISÃO  EMBARGADA  -  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  - 
IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - 
PROTELAÇÃO  -  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  -  Não  se  devem  acolher 
embargos  de  declaração  quando,  a  pretexto  de  integrar  ou  esclarecer  o 
julgado  anterior,  sanando  eventual  contradição,  omissão  ou  obscuridade, 
buscam,  na  verdade,  reformá-lo.  - Demonstrado  que  todas  as  questões 
suscitadas  pelas  partes  foram  decididas,  não  há  que  se  falar  em 
prequestionamento  para  o  órgão  julgador  manifestar-se  expressamente  a 
respeito de dispositivos legais. -  Em razão de os embargos de declaração 
não constituírem meio idôneo para corrigir os fundamentos da decisão 
recorrida,  forçoso  é  concluir  que  o  recurso  é  manifestamente 
protelatório, o que, a teor do disposto no art. 538, parágrafo único, do 
CPC, enseja condenação em multa. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 
1.0024.06.071916-8/002 em ApCível 1.0024.06.071916-8/001 - RELATOR: 
EXMO. SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI - 18ª CÂMARA CÍVEL – TJ-MG 
- Data do Julgamento: 18/11/2008 - Data da Publicação: 03/12/2008)
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Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO, aplicando  ao  embargante  a  multa  prevista  no  art.  538,  parágrafo 
único, do CPC, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz  e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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