
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0001048-03.2014.815.1071  — Comarca de
Jacaraú
RELATOR         : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE: Bradesco Cia de Seguros S/A 
ADVOGADOS   : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PE nº 22.718)
EMBARGADO  : Enoque Pessoa Ribeiro
Advogado: Abraão Costa Florêncio de Carvalho (OAB/PB nº 12.904)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  AÇÃO  DE  CO-
BRANÇA  SEGURO  DPVAT  –  ALEGAÇÃO  DE OMIS-
SÃO — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DETALHADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  —  IM-
POSSIBILIDADE — 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,  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.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  por Bradesco
Cia de Seguros S/A contra a decisão de fls. 148/151, que negou provimento ao apelo,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

O embargante, às fls. 153/157, alega omissão na decisão quanto
à comprovação do nexo de causalidade, uma vez o boletim de ocorrência de fl. 53 é da-
tado de 27/03/2015, quando o acidente ocorreu em 0503/2012 e a ação foi ajuizada em
23/09/2014. Afirma, por fim, que não restou comprovada a debilidade permanente do
recorrido.
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Apesar de intimado para se manifestar sobre a oposição dos em-
bargos, o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer reposta (fl.
162).

                   É o breve relatório. 

VOTO

No caso, o autor ajuizou a presente ação requerendo o pagamen-
to do seguro DPVAT, em razão de ter sido vítima de acidente automobilístico, que lhe
ocasionou debilidade permanente.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar a promovida ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatro-
centos e cinquenta reais), com juros e correção monetária. Honorários advocatícios arbi-
trados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Interposto apelo, este foi desprovido (fls. 148/151).

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 acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extre-
ma 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 de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Importante  destacar,  primeiramente,  que,  apesar de não ter  se
pronunciado expressamente sobre todos os dispositivos citados pelo embargante, o acór-
dão recorrido apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões
do recurso. Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre
todos os dispositivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

Pois bem. No caso restou incontroverso que o autor sofreu aci-
dente automobilístico, que resultou em debilidade permanente, conforme laudo médico
e prontuário de internação de fls. 09/10. Inclusive, o promovente se submeteu a perícia
judicial, a qual atestou a sua debilidade permanente (fl. 50). 

Sendo assim, o fato do boletim de ocorrência ser datado após o
acidente é irrelevante, pois outros documentos contemporâneos ao acidente serviram de
prova do mesmo, bem como do nexo de causalidade entre este e a debilidade do autor.
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Veja-se, inclusive o trecho a seguir extraído da decisão embraga-
da que menciona a matéria em comento:

“O laudo pericial de fls. 50 atesta debilidade de 50% (cinquenta por cen-
to) no membro inferior esquerdo e também no superior direito.

De acordo com a tabela prevista na lei nº 11.945/2009, a perda anatômi-
ca e/ou funcional completa de um dos membros superiores gera o direito à percepção de 70% (se-
tenta por cento) do valor total da indenização, o que corresponde à quantia de R$ 9.450,00 (nove
mil quatrocentos e cinquenta reais). Como a debilidade do apelado no membro superior direito foi
de 50 % (cinquenta por cento), sua indenização, em relação a este membro, equivale a R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

De igual forma, em relação ao membro inferior esquerdo, a supramenci-
onada tabela prevê que a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
gera o direito à percepção de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização, corresponden-
do à R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Sendo a debilidade do apelado de 50 %
(cinquenta por cento), há de receber em relação ao membro inferior esquerdo R$ 4.725,00 (quatro
mil setecentos e vinte e cinco reais).

Consoante preceitua a Súmula Nº 474, do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será
paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” 

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SEGURO OBRIGA-
TÓRIO  (DPVAT)  —  ACIDENTE  DE TRÂNSITO  —  PROCEDÊNCIA
PARCIAL RECONHECENDO A LESÃO DE MEMBRO INFERIOR —
IRRESIGNAÇÃO — LESÃO ADISTRITA AO JOELHO DIREITO — —
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INVALIDEZ — APLICAÇÃO DA
TABELA DA LEI nº 11.945/2009 — VALOR PAGO ADMINISTRATIVA-
MENTE — DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO — REFOR-
MA DA SENTENÇA — PROVIMENTO DO APELO. — Tratando-se de
Perda incompleta da mobilidade de um quadril,  joelho ou tornozelo,
aplica-se indenização no percentual de 25% sobre o valor máximo da
cobertura (R$ 13.500,00), ou seja, o valor parcial de R$ 3.375,00, redu-
zido  ao  grau  aferido  pela  perícia,  in  casu,  50%.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007603320148150561, 3ª Câ-
mara Especializada Cível,  Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 08-11-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRO-
CEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA.
DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE.  COMPROVAÇÃO.  APLICA-
ÇÃO DA LEI  VIGENTE NA ÉPOCA DO ACIDENTE.  FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O GRAU DA INVA-
LIDEZ. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA.  UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI  Nº
11.945/09.  IRRESIGNAÇÃO. ALEGADO ERRO NO ARBITRAMENTO
DO VALOR REPARATÓRIO, NA CORREÇÃO MONETÁRIA E NA FI-
XAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL.
SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMEN-
TO PARCIAL DO APELO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. - O paga-
mento do seguro DPVAT deve ser realizado com base na lei vigente à
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data da ocorrência do evento. (Precedentes do Superior Tribunal de Jus-
tiça). - Comprovada a debilidade permanente parcial, através de Laudo
realizado por perito  oficial,  devida é a indenização fixada na Lei n.
6.194/74,  respeitada a  devida  proporcionalidade  definida  pela  tabela
anexa à norma nº 11.945/09. - “A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcio-
nal ao grau da invalidez.”(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).- A correção monetária nas indeniza-
ções de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7.º
do art. 5.º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide des-
de  a  data  do  evento  danoso.”(Súmula  580  do  STJ)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00183688920148152001, -  Não
possui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 20-10-2016) 

Somando-se as quantias, chega-se ao valor arbitrado pelo juízo a quo,
ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo assim, há de ser mantida a
sentença, pois, correta a quantia fixada.”

Desse modo, observa-se que toda a matéria necessária ao julga-
mento da lide foi, repita-se, devidamente apreciada na decisão recorrida, sendo total-
mente impertinente o presente recurso. Não há confundir-se rejeição ou não acolhimen-
to dos argumentos propostos e debatidos pelas partes com a omissão caracterizadora e
ensejadora dos Embargos. Se não se elaborou crítica expressa para fins de rejeição ou
não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial adotou ou-
tros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um silêncio
eloquente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João
Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Bene-
vides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0001048-03.2014.815.1071  — Comarca de
Jacaraú

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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