
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0001281-07.2017.815.0000 — 7ª Vara Cível
de Campina Grande
RELATOR: João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e Unibanco AIG
Seguros S/A
ADVOGADOS: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PE nº 16.983)
EMBARGADO: Denilson Delehon da Silva Oliveira
ADVOGADO: Emmanuel Saraiva Ferreira (OAB/PB nº 16.928)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL
—  INOCORRÊNCIA  —  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  —
REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões 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.

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pela Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e Unibanco AIG Seguros S/A contra o deci-
sum de fls. 162/165, que negou provimento ao apelo.

Os embargantes  asseguram que houve erro material  quanto ao
dispositivo da decisão, pois consta ter sido dado provimento ao recurso, enquanto a pu-
blicação menciona que o mesmo foi desprovido.

Não foi apresentada reposta ao recurso (fls. 179). 

                   É o breve relatório. Decido.

Importante destacar, primeiramente, ser possível o julgamento
monocrático dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024, § 2º, do NCPC, já que a
decisão embargada foi proferida unicamente por este Relator.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
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(...)

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão
prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

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

A omissão,  em primeira  análise,  representa  a  parte  do  acór-
dão/decisum 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/decisum ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto,
ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades re-
presentam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza
(gramatical e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do
comando descrito.

Pois bem. De acordo com a decisão de fls. 162/165, verifica-se
ter constado na ementa e dispositivo:

“PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL  — INO-
CORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO — PRECLUSÃO
TEMPORAL — REJEIÇÃO. 
— “In casu, realizada a perícia pelo IML, o autor, apesar de intimado,
não apresentou impugnação ao laudo, permanecendo inconteste o po-
sicionamento do IML de que inexiste a alegada invalidez permanen-
te.”(Apelação nº  0606008-65.2014.8.04.0001,  1ª  Câmara  Cível  do
TJAM, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior. j. 23.11.2015). 

APELAÇÃO  CÍVEL  —  COBRANÇA  —  COMPLEMENTAÇÃO
DO  SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT)  —  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  COM  DEBILIDADE  PERMANENTE  —  IMPROCE-
DÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  ART.  8º,  II,  DA  LEI  Nº
11.482/2007 — GRADAÇÃO ATRAVÉS DA TABELA PREVISTA
NA  LEI  Nº  11.945/2009  —  SÚMULA  474  DO STJ  —  VALOR
PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA — ART.  932,  IV,  “A”,
NCPC — DESPROVIMENTO.
—  O art.  8º,  inciso  II,  da  lei  nº  11.482/07 prevê  a  quantia  de  até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez
permanente.
— Consoante preceitua a Súmula nº474, do Superior Tribunal de Jus-
tiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invali-
dez.”

(…)
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Por tais razões, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 932, IV, “a”,
do NCPC, NEGO PROVIMENTO à apelação.”

A respectiva publicação da decisão terminativa ocorreu no DJ
do dia 25/10/2017, constando o seguinte:

“APELAÇÃO N° 0001281-07.2017.815.0000. ORIGEM: 7ª Vara Cí-
vel de Campina Grande. RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá Be-
nevides. APELANTE: Denilson Delehon da Silva Oliveira. ADVO-
GADO: Emmanuel Saraiva Ferreira (oab/pb Nº 16.928). APELADO:
Unibanco Aig Seguros S/a. ADVOGADO: Antônio Eduardo Gonçal-
ves de Rueda (oab/pe Nº 16.983). - PRELIMINAR DE NULIDADE
DO LAUDO PERICIAL — INOCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO — PRECLUSÃO TEMPORAL — REJEIÇÃO. —
“In casu, realizada a perícia pelo IML, o autor, apesar de intimado,
não apresentou impugnação ao laudo, permanecendo inconteste o po-
sicionamento do IML de que inexiste a alegada invalidez permanen-
te.”(Apelação  nº  0606008-65.2014.8.04.0001,  1ª  Câmara  Cível  do
TJAM, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior. j. 23.11.2015). APELA-
ÇÃO CÍVEL — COBRANÇA — COMPLEMENTAÇÃO DO SE-
GURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) — ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM DEBILIDADE PERMANENTE — IMPROCEDÊNCIA — IR-
RESIGNAÇÃO — ART. 8º, II, DA LEI Nº 11.482/2007 — GRADA-
ÇÃO ATRAVÉS DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº 11.945/2009
— SÚMULA 474 DO STJ — VALOR PAGO NA ESFERA ADMI-
NISTRATIVA — ART. 932, IV, “A”, NCPC — DESPROVIMEN-
TO. — O art. 8º, inciso II, da lei nº 11.482/07 prevê a quantia de até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez
permanente. — Consoante preceitua a Súmula nº474, do Superior Tri-
bunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de inva-
lidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez.” - Por tais razões, rejeito a preliminar e, nos termos do
art. 932, IV, “a”, do NCPC, NEGO PROVIMENTO à apelação.”

No caso, inexiste erro material a ser corrigido, já que na decisão
e publicação constou que o apelo interposto pela parte ora embargada estava sendo des-
provido.

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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