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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
TCE–  FRATURA  DO  ARCO  ZIGOMÁTICO  -   DANO
PERMANENTE, PARCIAL INCOMPLETO – GRADUAÇÃO
MÉDIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE 25% (VINTE E
CINCO  POR  CENTO  )  -  OBSERVÂNCIA  DA  TABELA
ANEXO DA LEI Nº 6.194/1974 - APELAÇÃO PROVIDA –
ALEGAÇÃO  DE  PONTO  OMISSO  NO  JULGADO  –
CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART.  1022
DO CPC - TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DE JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 426 E 580 STJ -
ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS  SEM  EFEITOS
INFRINGENTES. 

- Em consonância com o estatuído no comando do art.
1022, III  do CPC, os embargos de declaração somente
são  cabíveis  quando  o  acórdão  for  eivado  de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela  MAPFRE –
Vera Cruz Seguradora S/A  e Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A em face do acórdão proferido por esta Relatoria que reformou a
sentença  para  condenar  o  apelado/promovido  ao  pagamento  do  valor  da
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condenação corresponder a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco
reais).

Nas  razões  dispostas  nos  Embargos  de  Declaração,  a
embargante  aponta  omissão relativa  ao marco inicial  para  a  contagem dos
juros e correção monetária. 

Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, para
que  seja  sanada  a  omissão  do  acórdão  recorrido,  conferindo  efeitos
integrativos ao recurso.

VOTO

Ab initio, destaco que os Embargos de Declaração somente são
cabíveis quando o Acórdão for eivado de obscuridade, contradição, omissão ou
contenha erro material, a teor do art. 1022 do CPC:

CPC.  Art.  1022  Cabem  embargos  de  declaração  contra
qualquer decisão judicial para: 
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
III – corrigir erro material

Assim,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento  jurídico
possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração prestam-
se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do  julgado,
desfazendo contradições entre as proposições que se encontram dentro da
decisão,  suprindo  omissões  que,  de  fato,  tornem  incompleta  a  prestação
jurisdicional ou corrigindo erro materiais.

Portanto,  o  cabimento  dos  Embargos  Declaratórios,  enquanto
requisito  intrínseco de admissibilidade recursal,  está  atrelado à explanação,
pelo recorrente, dos pontos que considera omissos, contraditórios, obscuros ou
que contenha erro material na decisão judicial. 

A insurgência do embargante merece prosperar, porquanto o vício
de omissão por ele apontado, de fato, necessita ser aclarado.

No caso em tela, vislumbro no acórdão guerreado a existência de
omissão,  apta  a  agasalhar  o  inconformismo  do  embargante,  pois embora
suficientemente fundamentado, incorreu no vício da omissão.

Nos termos postos nos autos, o recurso deve ser acolhido para
adequação dos pontos omissos em sua redação, mais adiante esclarecido.

Vejamos como disposto o acórdão: 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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[…] Observa-se que, como a lesão craniana equivale a 25%
sobre o valor do teto para pagamento em indenização do
seguro DPVAT, qual seja, o valor de R$13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais) para indenização em caso de morte e
invalidez permanente, chegando a quantia de R$ 13.500,00
x 25% = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco
reais). 
Contudo,  conforme  observa-se  no  laudo  pericial,  a
incapacidade permanente relativo ao trauma facial severo,
decorrente  do  acidente,  foi  PERMANENTE,  PARCIAL,
INCOMPLETA,   graduada  em  25%,  portanto,  resta-se  o
valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) x 25% =
R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 
(…)
No caso em disceptação, conforme avaliação médica de fls.
68/69 o dano anatômico permanente, parcial e incompleta
da face, com graduação em 25% deve ser indenizada mo
valor  correspondente a R$ 3.375,00 (três mil,  trezentos e
setenta e cinco reais).
Por  fim,  DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
APELATÓRIO,  para  julgar  procedente  o  pedido,
condenando o apelado/promovido ao pagamento do   valor
da  condenação  corresponder  a  R$  3.375,00  (três  mil,
trezentos e setenta e cinco reais).”

Quanto ao ponto relativo ao termo inicial para incidência de juros
e correção monetária, necessário destacar que o acórdão vergastado encontra-
se omisso sendo necessário analisá-lo. 

Senão  vejamos as  respectivas  súmulas  426  e  580,  ambas  do
STJ, no que tange à aplicação dos juros legais e correção monetária em caso
de procedência do pedido do autor: 

Súmula 426/STJ:  “Os  juros  de  mora  na  indenização  do
seguro DPVAT fluem a partir da citação” 

Súmula 580/STJ:  “A correção monetária  nas indenizações
do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do
art.  5º  da  Lei  n.  6.194/1974,  redação  dada  pela  Lei  n.
11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Corroborando, eis a jurisprudência desta Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IRRESIGNAÇÃO -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  CAUSAL
ENTRE  O  ACIDENTE  E  A  DEBILIDADE  DO  AUTOR  -
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO
LIAME  DE  CAUSALIDADE  -JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA -  TERMO  A QUO  -  DATA DO
EVENTO DANOSO - SÚMULA 580 DO STJ - SENTENÇA

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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ESCORREITA -  APELO DESPROVIDO.  -  Ao  contrário  da
tese aventada pelo Apelante, o nexo de causalidade entre o
acidente  e  a  debilidade  da  vítima  está  satisfatoriamente
comprovado  nos  autos.  -  Nos  termos  da  Súmula  580  do
STJ,  "a  correção  monetária  nas  indenizações  do  seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da
Lei  n.  6.194/1974,  redação dada pela Lei  n.  11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso". 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007144820148150301,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DESA.  MARIA DE  FÁTIMA MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 20-03-2018) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA AD  CAUSAM.  PROVOCAÇÃO
DE  QUALQUER  SEGURADORA  CONSORCIADA.
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  DPVAT.  LESÃO  SOFRIDA
PELO  PROMOVENTE.  RECONHECIMENTO.
INCONFORMISMO  DA  PROMOVIDA.  JUROS
MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MOMENTO DE INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA
Nº  43,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MODIFICAÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
REFORMA DA SENTENÇA.  PEDIDO  DE CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ  SUSCITADO  EM  CONTRARRAZÕES.  MEIO
INOPORTUNO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. – O Conselho Nacional  de Seguros Privados
outorga ao beneficiário do seguro, a faculdade de exigir a
indenização da seguradora de sua preferência,  pois todas
estão  autorizadas  a  operar  no  tocante  ao  DPVAT.  –
Consoante  a  Súmula  nº  426,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, os juros de mora na indenização de Seguro DPVAT
incidem desde a citação. – Nos termos da Súmula nº 43, do
Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária começa a
fluir  a  partir  do  evento  danoso.  –  Aos  juros  de  mora  e
correção  monetária,  por  serem  consectários  legais  da
condenação e matéria de ordem pública,  não se aplica o
princípio da proibição da reformatio in pejus, bastando que o
(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009531420168150000,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO, j. em 31-01-2017) 

Ademais,  não  se  pode  voltar,  em  sede  de  embargos  de
declaração, as questões já julgadas e óbices já superados, exceto, para sanar
omissão, contradição, dúvida ou erro material no julgado, conforme dispõe o
artigo 1.022 do CPC/2015.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Existe  omissão  a  ser  aclarada,  assim,  acolho  os  presentes
embargos de declaração. 

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DIREITO
INTERNACIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA
ESTRANGEIRA  CONTESTADA.  PLEITO  DE
HOMOLOGAÇÃO.INDEFERIMENTO. ART. 535,  I  E II,  DO
CPC.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.  ART.  535,  I  E  II,  DO  CPC.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  ACOLHIMENTO.  1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e
II,  do  CPC,  destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.2.
No que diz respeito aos embargos de declaração opostos
pelo  primeiro  Embargante  (Requerente),  o  v.  acórdão
embargado  assinalou,  de  forma  clara  e  precisa,  que  a
ausência de citação regular da Requerida, por meio de carta
rogatória, em razão do fato de que ela já residia no Brasil
por ocasião da tramitação do processo alienígena, inviabiliza
o  pedido  de  homologação  de  sentença.  Revela-se
desnecessária a manifestação sobre a revelia, como anseia
o  Embargante,  já  que  a  sua  caracterização  pressupõe  a
citação válida e regular da parte contrária para responder ao
processo,  o  que,  como visto,  não  ocorreu.  3.  No  que  se
refere aos embargos de declaração opostos pela segunda
Embargante  (Requerida),  não  houve  manifestação  acerca
do  pedido  implícito  de  condenação  em  sucumbência.  O
acórdão  merece  integração.3.  Embargos  de  declaração
opostos  pelo  Requerente  rejeitados.  Aclaratórios  opostos
pela Requerida acolhidos, condenando-se o Requerente ao
pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)1 

Desse modo, uma vez comprometida a clareza e completude do
provimento  judicial  embargado,  é  medida que se  impõe  o  acolhimento  dos
embargos declaratórios,  frente a verificação da omissão apontada,  contudo,
sem efeitos modificativos/infringentes, apenas efeitos integrativos. 

Diante  do  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO,  para,  atribuindo  efeitos  integrativos  ao  acórdão  recorrido,
suprir as omissões apontadas relativas à aplicação dos juros legais e correção
monetária. 

É como voto.

1.(EDcl na SEC 10.126/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015,
DJe 01/07/2015)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G2
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