
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001183-07.2012.815.0191.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Real Seguros S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos – OAB/PE 22718.

  Ingrid Gadelha – OAB/PB 15.488.
Embargado : Claudino de Oliveira Castro.
Advogado : Alberto Batista de Lima – OAB/PB 5316.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
SEGURO  DPVAT.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
NO JULGADO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE
MORA.  CONTAGEM  QUE  SE  INICIA  A
PARTIR  DA CITAÇÃO. SÚMULA  426.
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  EFEITO  INFRINGENTE
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
 
-  Com  efeito,  a  despeito  de  se  terem  apreciados
devida e pormenorizadamente todos os fatos e alega-
ções constantes dentro do caderno processual, em ver-
dadeiro e substancial reexame de tudo o que restou
ventilado nos autos,  a decisão  foi omissa quanto  ao
termo  inicial  dos  juros  de  mora,  razão  pela  qual
devem ser acolhidos os aclaratórios  para o fim de se
suprir a omissão indicada.

- Em se tratando de juros de mora, há de se observar
o Enunciado Sumular nº 426 do Superior Tribunal de
Justiça,  que  preceitua  que:  “os  juros  de  mora  na
indenização  do  seguro  DPVAT  fluem  a  partir  da
citação”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  acolher  os
embargos  com efeitos  infringentes,  à  unanimidade,  nos  termos do voto do
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relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  181/186)  opostos
por  Real Seguros S/A contra os termos do Acórdão de fls.  172/178, o qual
negou provimento  ao Recurso Apelatório interposto  pela  seguradora  contra
Claudino de Oliveira Castro, mantendo a sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.

Em breve arrazoado, afirmou o embargante omissão do julgado
no tocante a incidência dos juros de mora, que deve ser contado a partir da
citação,  conforme  dispõe  a  Súmula  426  do  STJ.  Pugna,  pois,  sejam  os
embargos acolhidos, suprindo-se a omissão apontada.

Não foram ofertadas contrarrazões pela parte embargada (fls.
188).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  no  art.  1.022,  inciso  II,  do  Código  de
Processo  Civil,  são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Conforme relatado, afirmou  Real Seguros S/A que o acórdão
foi omisso quanto à questão do termo inicial dos juros moratórios.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado sentenciante  julgou
procedente em parte o pedido, para fins de condenar a parte promovida a pagar
ao autor a quantia de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
setenta e cinco centavos), mais juros e correção desde a data do sinistro.

Pois  bem.  Primeiramente,  cumpre  consignar  que  os  juros  de
mora e a correção monetária constituem consectários inerentes à condenação e
possuem natureza de ordem pública, admitindo a modificação de ofício.

No  presente  caso,  no  acórdão  de  fls.  172/178,  esta  relatoria
consignou  que  a  indenização  tratada  nos  autos  deve  ser  corrigida
monetariamente desde o evento danoso e, não a partir da propositura da ação,
como pretendia a recorrente. 

Acerca  da  matéria  há  Súmula  editada  pelo  colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
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“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Quanto aos juros de mora, de fato deixou o acórdão de proceder
ao necessário respectivo ajuste.

Em se tratando de juros de mora, há de se observar o Enunciado
Sumular nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que: “os juros
de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Logo,
nesse ponto, merece reforma a decisão de primeiro grau.

Por oportuno,  trago à baila julgados do Superior Tribunal de
Justiça: 

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C
DO  CPC.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS
PESSOAIS  CAUSADOS  POR  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE  VIA  TERRESTRE  -  DPVAT.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1.  Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1.  Em
ação  de  cobrança  objetivando  indenização
decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre -
DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual
e obrigação ilíquida.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial
provido.
(REsp  1098365/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
28/10/2009, DJe 26/11/2009)

RECLAMAÇÃO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE
ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL
ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO
(DPVAT).  COMPLEMENTAÇÃO.  JUROS
MORATÓRIOS. CITAÇÃO.
SÚMULA 426/STJ.
1.-  É  assente  na  jurisprudência  das  Turmas  que
compõem  a  Segunda  Seção  desta  Corte  o
entendimento segundo o qual, mesmo nas ações em
que  se  busca  o  complemento  de  indenização
decorrente do seguro obrigatório - DPVAT -, por se
tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem
incidir a partir  da citação, e não da data em que
efetuado o pagamento parcial da indenização.
2.- Aplicação da Súmula 426/STJ: "Os juros de mora
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na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação".
3.-  Reclamação  procedente,  cessada  a  suspensão
liminar  dos  processos  sobre  a  matéria,  os  quais
deverão retomar o andamento, com observância da
jurisprudência ora confirmada.
(Rcl  5.272/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/02/2012,  DJe
07/03/2012)

Portanto,  para o caso em exame, deve-se  acolher os embargos
de  declaração  apresentados  pela  seguradora,  observando-se o  regramento
acima delineado,

Assim,  por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  virtude  da  omissão
verificada,  ACOLHO os  Embargos  de  Declaração  com o fim de  suprir  a
omissão  apontada  e,  consequentemente,  CONCEDO-LHES EFEITOS
INFRINGENTES  para  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL ao  apelo,
modificando a sentença impugnada tão somente para determinar que os juros
de mora fluam a partir da citação, nos termos do Enunciado Sumular nº 426 do
Superior Tribunal de Justiça.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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