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SUSPENSÃO  E  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  REJEIÇÃO.
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CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA.  RECUSA  NO
PAGAMENTO.  DANOS  MATERIAIS.  VALOR
ESTIPULADO  EM  APÓLICE.  DANOS  MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  OFENSA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  BOA-FÉ  OBJETIVA  E  DEVER  DE
INFORMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  O art. 18, alínea a, da Lei nº 6.024/74 não impede o regular
prosseguimento das ações de conhecimento. 

- É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo,
consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula
469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da
boa-fé contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel CC,
que reeditou o art. 1.443 do CC/1916.

- O pagamento da indenização por danos corporais advindos
de morte decorre do contrato de seguro celebrado, devendo o
valor se restringir aos limites estipulados na apólice.

- Segundo o STJ, o só fato de recusar indevidamente cobertura
pleiteada,  em  momento  tão  difícil  para  o  beneficiário  do
seguro,  já  justifica  e  denota  o  sofrimento  de  danos  morais
indenizáveis, devendo ser reparados em valor razoável, o qual



deve  ser  bastante  a  proporcionar  à  vítima  a  satisfação  na
medida  do  abalo  acometido,  sem  ocasionar  o  seu
enriquecimento  sem  causa,  bem  ainda  ser  um  efetivo
desestímulo à repetição do ilícito, dado o seu duplo caráter.

-  A   questão  da  correção  monetária  e  juros  moratórios,  se
incidentes  ou não  à  espécie  por  estar  a  ré  em processo  de
liquidação  extrajudicial,  vê-se  que  aquela,  por  não  visar  a
acréscimo patrimonial,  mas apenas a recomposição do valor
de compra da moeda, é plenamente cabível.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  a  prejudicial  e,  no  mérito,  dar  parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão
de julgamento de fl. 233. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  manejada  por  Federal  de  Seguros  S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital,
nos autos da ação de obrigação de c/c  indenização por danos morais e materiais,
proposta por Maria de Lourdes Pereira de França em seu desfavor.

Na  sentença  objurgada,  o  douta  magistrado  a  quo  julgou
procedente  a  pretensão  formulada  na  exordial,  condenando  a  demandada  ao
pagamento da indenização no valor de R$ 44.267,20 (quarenta e quatro mil, duzentos
e sessenta e sete reais e vinte centavos) prevista no contrato originalmente firmado
entre as partes, além de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos
danos morais suportados pela parte autora, devidamente corrigidos.

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários sucumbenciais os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.

Inconformada,  a  Federal  de  Seguros  S/A  interpôs
tempestivamente  seu  recurso  apelatório,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  ao
argumentar, em suma, a necessidade de suspensão do feito, por ter sido decretada a
liquidação extrajudicial da apelante, a gratuidade judiciária.

Assevera  a  preliminar  de  prescrição  ânua  e  trienal,  valor
exorbitante na condenação, uma vez que a apólice previa o pagamento do valor de
R$  16.669,49 em caso de morte natural.



Aduz  ser  indevida  a  condenação  por  danos  morais  e  pugna
pela  sua  exclusão  ou,  alternativamente,  pela  minoração  da  condenação  e  a  não
incidência de correção monetária e juros por ser efeito da decretação da liquidação
judicial.

Devidamente intimada, a recorrido ofertou suas contrarrazões,
opinando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  em
disceptação, urge adiantar que o presente recurso merece parcial provimento, eis que
os termos do provimento jurisdicional de primeiro grau não se encontram totalmente
irretocáveis.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em
desate  transita  em  redor  da  ilegalidade  cometida  pelo  apelante  no  que  toca  à
pactuação de contrato de seguro de vida com o esposo da autora, tendo em vista que
o mesmo descumprira, quanto ao valor do sinistro contratado.

No tocante ao pedido de gratuidade de justiça e suspensão do
feito, melhor sorte não resta ao apelante.

Com  efeito,  o  fato  da  apelante  se  encontrar  em  liquidação
extrajudicial não é motivo, por si só, suficiente para autorizar a suspensão do feito ou
a concessão da benesse pretendida.

Isto porque a regra insculpida no artigo 18, alínea a, da Lei nº
6.024/74 não impede o regular prosseguimento das ações de conhecimento, nas quais
se  busca  o  reconhecimento  de  um direito,  ao  menos  até  a  constituição  do  título
executivo judicial.

A propósito,  o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua
posição sobre o tema. Confira-se:

“Liquidação  extrajudicial.  Suspensão  de  ação.  Quantia
ilíquida. A regra do artigo 18, alínea 'a', da Lei 6.024/74, sobre
a  suspensão  das  ações  promovidas  contra  entidade  em



liquidação extrajudicial, deve ser interpretada em consonância
com  o  disposto  no  artigo  24  da  Lei  de  Falências,  não  se
suspendendo  o  curso  de  ação  onde  se  litiga  sobre  quantia
ilíquida,  até  que  se  obtenha  título  executivo.  Recurso
conhecido e provido." (STJ, REsp nº 9.421/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 09.09.96) 

"Liquidação  extrajudicial.  Suspensão  do  processo  relativo  à
entidade  liquidanda.  Art.  18,  'a'  da  Lei  6.024/74.  Limites.  A
suspensão  das  ações  e  execuções  a  direitos  e  interesses  do
acervo  de  entidade  em  regime  de  liquidação  extrajudicial
preconizada no art. 18, 'a', Lei n. 6.024/74, há que ser aplicada
com certo temperamento, mormente quando se tratar de ação
de conhecimento onde se busca tão somente o reconhecimento
do direito  do autor.  Recurso não conhecido."  (STJ,  REsp nº
38.740/RS, Rel. Min. Cláudio Santos, DJ 21.1.94) 

Nesse  caminhar,  não  se  justifica  a  suspensão  dos  autos,
tampouco  a  sua  extinção,  já  que  não  se  está  atingindo  diretamente  o  acervo
patrimonial da empresa liquidanda, pois ainda se discute o reconhecimento judicial
de um direito, que acaso reconhecido, repercutirá somente quando iniciada eventual
fase de cumprimento de sentença. 

Por  sua  vez,  no  tocante  ao  pedido  de  gratuidade  de  justiça,
cumpre lembrar que a Constituição Federal,  em seu art.  5º, inciso LXXIV, prevê a
concessão da benesse aos litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos,
cabendo  ao  juiz  aquilatar  as  circunstâncias  do  caso  concreto  para  aferir  a
possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua
própria subsistência ou de sua família.

É  do  comando  constitucional  que  a  assistência  judiciária
integral  e  gratuita  seja  prestada  aos  que  comprovarem  insuficiência  de  recursos,
inclusive  às  pessoas  jurídicas,  consoante  o  disposto  na  Súmula  481  do  Superior
Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar da supremacia da Carta Magna, porém,
podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles que não
revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário para atender
os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento  de  todos,  sem  nenhum  critério,  onerando  desnecessariamente  o
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que efetivamente dela necessitam.

O direito assegurado pela Lei n.º  1.060/50 não é absoluto e a
declaração de que o requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos,
tanto que o art. 5.º autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se o



juiz  tiver  fundadas  razões  e  os  elementos  trazidos  aos  autos  até  o  momento não
autorizam a dar crédito à declaração de miserabilidade.

Portanto, é fato que não basta a simples declaração de pobreza
para  a  garantia  da  obtenção  do  benefício  pleiteado,  devendo  ser  demonstrada  a
efetiva impossibilidade de custear as despesas processuais.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

Quanto  à  prejudicial  de  prescrição,  tratando-se  de  ação
envolvendo  contrato  de  seguro  não  obrigatório,  facultativo,  em que  a  autora,  na
qualidade  de  beneficiário,  busca  a  condenação  da  demandada  ao  pagamento  da
indenização em razão do falecimento do segurado, entendo aplicável a prescrição
decenal prevista no art. 205 do CC, e não a prescrição ânua ou trienal prevista no art.
206, §§ 1º e 3º, IX, do Código Civil Brasileiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CIVEL.  SEGURO  DE  VIDA.  MORTE  DO
SEGURADO.  COBRANÇA  REALIZADA  PELOS
BENEFICIÁRIOS.  PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRAZO
DECENAL.  CONTROVÉRSIA  ACERCA  DA  DOENÇA
PREEXISTENTE.  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  NÃO
OPORTUNIZADA  PELO  JUÍZO"  A  QUO  ".  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. A decretação da prescrição deve ser feita de
ofício pelo Magistrado sempre que couber a aplicação do instituto,
conforme obriga a norma contida no artigo 219, § 5º, do CPC. Em se
tratando de ação na qual os beneficiários buscam o pagamento de
verba securitária, em virtude do falecimento do segurado, o prazo
prescricional é o decenal, nos termos do artigo 205 do CC, uma vez
que  não  se  trata  de  seguro  obrigatório,  mas  facultativo.  Caso
concreto em que o mérito da questão discutida nos autos não pode
ser apreciado pelo Tribunal nesta fase, pois o processo não contém
elementos que o tornem apto ao julgamento da matéria, afastando-
se, assim, a autorização dada pelo artigo 515, § 3º, do CPC. Sentença
desconstituída,  com  o  retorno  dos  autos  à  origem.  APELO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.
(Apelação Cível Nº 70035491109, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em
23/03/2011) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO
CC/2002.  AFASTADO O ART. 206,  § 3.º,  IX,  DO CC. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  O  prazo  para  ajuizar  a  ação  de  cobrança
objetivando receber o valor da indenização do seguro de vida pelo
beneficiário é de dez anos, na dicção do art. 205 do CC do Código



Civil de 2002. Afastado o inciso IX,do parágrafo 3º, do artigo 206 do
CC,  uma  vez  que  no  caso  em  julgamento  se  trata  de  seguro
facultativo e não obrigatório. Não apreciação do mérito do recurso,
conforme autoriza o art.  515, § 3º do CPC, tendo em vista que há
discussão acerca da preexistência da doença que vitimou o segurado
e não foi oportunizado às partes manifestarem-se acerca das provas.
Remessa  dos  autos  à  origem  para  que  se  proceda  a  instrução  e,
conseqüentemente, nova sentença. APELO PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70036318814,
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Gelson
Rolim Stocker, Julgado em 26/01/2011) (grifou-se).

Sendo assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Passa-se à análise do mérito.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o marido da autora
celebrou  contrato  de  seguro  de  vida  em  grupo  com  a  apelante,  cuja  apólice,
inicialmente, previa a cobertura por morte, auxílio-funeral no valor de R$ 2.000,00,
auxílio  funeral  da  família  no  valor  de  R$  2.000,00,  indenização  para  gastos  com
alimentação  e  cesta  básica  no  valor  de  R$  1.320,00,  indenização  para  gastos  com
energia, telefone etc no valor de R$ 3.000,00.

Conforme relatado,  o  Juiz  a  quo  julgou  procedente  o  pedido
inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 44.267,20 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte
centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).

Em  razão  disso,  promoveu  a  presente  ação,  visando  ao
recebimento de indenização, no valor a ser pago no contrato inicialmente estipulado
entre ele e a demandada, uma vez que lhe foi negada a cobertura securitária por
morte, bem como indenização por dano moral.

Mister destacar o princípio da boa-fé contratual, haja vista que,
em  se  tratando  de  contrato  de  seguro,  é  imperiosa  sua  aplicação.  A norma  em
questão, que estava retratada no artigo 1.443 do Código Civil de 1916 –“o segurado e
o  segurador  são  obrigados  a  guardar  no  contrato  a  mais  estrita  boa-fé  e
veracidade...”, veio expressa no artigo 765 do Código Civil de 2002 com a seguinte
redação: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na
execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto
como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Outrossim,  sinalo  que  o  caso  em  testilha,  por  versar  sobre
contrato de seguro, deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na



medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do
CDC, sic:

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.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§  2°  Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de  natureza
bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as
decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifei)

É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do
Consumidor,  em vista de que se trata de típico contrato de adesão, com margem
mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição,
inferiorizado contratualmente.

In  casu,  compulsado  os  autos  e  em  relação  ao  direito  da
promovente  em  receber  o  crédito  referente  ao  seguro  de  vida  de  seu  consorte,
Adelson Alves de França, nesse aspecto, merece retoque parcial a decisão de primeiro
grau.

A seguradora recorrente sustenta que o valor do seguro de vida,
atualizado  é  de  R$  16.669,49  (dezesseis  mil,  seiscentos  e  sessenta  e  nove  reais  e
quarenta e nove centavos),  razão pela qual  deve ser reformada a sentença para a
redução no valor sobredito.

Compulsando  os  autos,  todavia,  verifico  que  além  da
indenização pelo evento “morte”, a apelada faz jus ao recebimento de outras verbas,
tidas como “garantias adicionais”, dentre as quais, “Federal Auxílio-Financeiro”, no
valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), “Cesta Básica“ no valor total de R$ 1.320,00
(mil, trezentos e vinte reais), “Federal Cerimonial Individual”, no valor de R$ 2.000,00
(dois  mil  reais)  e  “Federa  Cerimonial  Familiar,  no  valor  de  R$ 2.000,00 (dois  mil
reais).

Sendo assim, merece provimento parcial o recurso para que seja
adequado  o  valor  da  condenação  em  danos  materiais  para  o  montante  de  R$
24.989,49 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove
centavos).



Ademais, necessário frisar que as conclusões da sentença e as
aqui expostas não importam em alargamento dos riscos e das previsões contratuais,
mas apenas a constatação de que as coberturas contratadas devem ser plenamente
quitadas,  ainda  mais  quando  tais  informações  foram  devidamente  previstas  no
certificado de seguro.

Por  fim,  importante  apontar  a  aplicabilidade  das  normas  do
CDC, notadamente aquelas que visam proteger a parte hipossuficiente da relação
contratual (art. 47), tais como as do art. 6ª, III e VIII, que registram os direitos básicos
do consumidor à informação precisa e clara sobre os produtos ou serviços que está
adquirindo e a facilitação da sua defesa em juízo. Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.  APLICAÇÃO  DO
CDC.  DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  […]  In
casu,  é  aplicável  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  na
medida  em  que  se  trata  de  relação  de  consumo,  consoante
traduz  o  art.  3º,  §  2º,  do  CDC.  Dessa  feita,  as  cláusulas
contratuais  devem  ser  interpretadas  de  maneira  mais
favorável  ao  consumidor,  nos  termos do  art.  47  da  referida
legislação […] . (TJ-RS - AC: 70053200796 RS, Relator: Niwton
Carpes  da  Silva,  Data  de  Julgamento:  25/02/2014,   Sexta
Câmara Cível,  Data de Publicação:  Diário da Justiça do dia
10/03/2014)

Assim,  uma  vez  configurada  a  reprovabilidade  da  conduta
negativa da entidade securitária recorrente, há de se proceder, no presente momento,
ao exame dos danos supostamente ocasionados e sofridos pelo polo consumerista
recorrido, partindo-se, pois, da avaliação dos prejuízos imateriais envolvidos.

Nesta  senda,  urge  ressaltar  que  inúmeros  foram  os  danos
morais sofridos em decorrência da atitude emanada do apelante, bastando destacar,
para tanto, que a negativa da cobertura devidamente contratada, em um momento de
dor e angústia de perder um ente querido basta, por sí só, para a configuração dos
danos morais.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de lesões imateriais, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube
ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral.  Recomendável que o arbitramento seja  feito com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

Neste particular, transcreve-se o seguinte julgado:



“[...] 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de
levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A
jurisprudência  desta  Corte  Superior  tem se  posicionado  no
sentido de que este  quantum deve ser arbitrado pelo juiz de
maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa,
calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. 5.
Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se  destacar  que  a
indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o
que não impede que se fixe um valor compensatório, com o
intuito  de  suavizar  o  respectivo  dano.  [...]”  (STJ  -  REsp
716.947/RS -  Rel. Min. Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Destarte,  a  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo com o princípio  da  razoabilidade,
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano, bem como o grau de
culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Ou  seja,  referida  indenização  pretende  compensar  a  dor  do
lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a
conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e  resguardar  a
dignidade humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o polo causador do dano,
inibindo-o e desestimulando-o em relação a novas condutas.

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo
que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado e razoável, dado que não
importa  incremento patrimonial da vítima, mas busca a minoração da repercussão
negativa do fato e um desestimulo à reincidência da apelante.

Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  não  incidência  dos  juros  e
correção  monetária,  por  estar  a  apelante  em liquidação  extrajudicial,  não  merece
prosperar, eis que esta não visa acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição
do  valor  de  compra  da  moeda,  sendo  que,  defender  o  contrário  seria  imputar
enriquecimento  ilícito  à  devedora,  ainda  que  se  encontre  em  regime  especial  de
liquidação extrajudicial.

Ademais, vê-se que, como sabido, a alínea f da Lei nº 6.024/74,
que  estipulava  a  “  não  reclamação  de  correção  monetária  de  quaisquer  dívidas
passivas...  ”, foi posteriormente alterada pelo Decreto-Lei nº 1477/76, com redação
dada pelo de nº 2.278/85, assim ficando estabelecido, verbis:



“Art.  1º  -  Incide  correção  monetária  sobre  a  totalidade  das
obrigações de responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei
nº  6.024,  de  13  de  março  de  1974,  submetidas  a  regime  de
intervenção,  liquidação  extra-judicial  ou  falência.  (Redação  dada
pelo Decreto Lei nº 2.278, de 1985).
Parágrafo  único  -  O  disposto  neste  artigo,  abrange  também  as
operações  realizadas  posteriormente  à  decretação  da  intervenção,
liquidação extra-judicial ou falência, referentes a qualquer tipo de
obrigação  passivas,  contratual  ou  não,  inclusive  as  penas
pecuniárias por infração a dispositivos legais. (Redação dada pelo
Decreto-Lei nº 2.278, de 1985).

Art. 2º Em relação às dívidas passivas de natureza fiscal, a correção
Monetária  incide  até  a  data  em  que  for  decretada  a  liquidação
extrajudicial, suspendendo-se pelo prazo de um ano a partir dessa
data.
Parágrafo único. Se as dívidas não forem liquidadas até trinta dias
após o término do prazo previsto neste artigo, a correção monetária
será calculada até a data do pagamento, computado o período em
que esteve suspensa.
Art. 3º Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Tem-se,  portanto, que a benesse de suspensão da fluência da
correção  monetária  é  oponível  apenas  nas  dívidas  de  natureza  fiscal,  segundo  o
artigo 2º do aludido Decreto-Lei, o que não se trata o presente caso.

Já em relação aos juros, até podem ser reclamados no processo
de  liquidação  extrajudicial,  não  sendo  possível  apenas  a  sua  fluência  a  partir  da
decretação da liquidação.

Por força do art. 18, d, da sobredita Lei nº 6.024/74, a incidência
dos  juros  moratórios  está  vedada  a  partir  da  data  da  decretação  da  liquidação
extrajudicial até o momento em que se encerrar o pagamento do passivo, voltando a
fluir desde então.

Sobre o tema, outro não é o entendimento jurisprudencial:

“LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  -  Embargos  à  execução
objetivando o afastamento da fluência dos juros de mora e correção
monetária  -Pretensão parcialmente acolhida em primeiro grau de
jurisdição apenas para afastar  os  juros moratórios -  CORREÇÃO
MONETÁRIA  -  Derrogação  do  estabelecido  na  alínea  'f'  da  Lei
6.024/74 pelo Decreto-Lei 1.477/76, com a redação dada pelo de nº
2.278/85, para permitir a fluência da correção monetária no curso da
liquidação  extrajudicial  e  do  processo  falimentar,  exceto  nas
execuções  fiscais  -  Razoabilidade  que  objetiva  impedir  o



enriquecimento ilícito do devedor,  na medida em que a correção
monetária não acarreta acréscimo patrimonial, apenas recompondo
o valor de compra da moeda -JUSTIÇA GRATUITA - Decretação em
primeiro  grau  de  jurisdição  do  diferimento  do recolhimento  das
custas a final - Circunstância em que o pedido de gratuidade fica
prejudicado, não obstante não ser mesmo admissível nos processos
falimentares, nos termos do artigo 84, inciso IV, da Lei 11.101/2005
-Sentença  integralmente  mantida  Apelação  não  provida”  (TJSP,
Apelação  nº  0037866-23.2009.8.26.0068,  12ª  Câmara  de  Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 20.03.2013).

Diante  de  tais  considerações,  rejeito  as  preliminares  e  a
prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso
apelatório, reduzindo o valor dos danos materiais para o valor de R$ 24.989,49 (vinte
e quatro  mil,  novecentos e  oitenta  e  nove reais  e  quarenta  e  nove centavos),  por
estarem devidamente comprovado nos autos, mantendo incólumes todos os demais
termos da sentença guerreada. É como voto. 

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares e a
prejudicial e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


