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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  INDENIZAÇÃO 
DECORRENTE  DE  SEGURO  DPVAT.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO 
DANOSO  (ACIDENTE).  ENTENDIMENTO  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  FUNDAMENTOS 
DA  DECISÃO  QUE  AFASTAM  AS  DEMAIS 
ALEGAÇÕES.  TENTATIVA  DE  REDISCUSÃO  DA 
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO 
COM APLICAÇÃO DE MULTA.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer 
eiva  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição 
porventura apontada.

- “Quando manifestamente protelatórios os embargos,  
o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o  
embargante  a  pagar  ao  embargado  multa  não  
excedente  de  1%  (um  por  cento)  sobre  o  valor  da  
causa.” (Art. 558, Parágrafo único, do CPC). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por Cia.  Excelsior  de 
Seguros em face do acórdão de fls. 96/99v., que rejeitou as preliminares de ilegitimidade 

passiva e ausência de interesse de agir, para dar parcial provimento ao recurso da ora 

embargante e reduziu o valor indenizatório à título de DPVAT em decorrência de morte de 

40 (quarenta) salários mínimos para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em suas razões (fls. 101/102), a empresa securitária alega contradição no 

julgado, pugnando pela correção monetária a partir da propositura da demanda, e não 

desde a data do evento danoso.

 

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado. 

Dispensado o preparo por força do art. 536 do CPC. 

De início,  cumpre  mencionar  que,  segundo o  rol  taxativo  do  art.  535 do 

Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios apenas são cabíveis quando houver 

na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns 

desses pressupostos, de sorte que inexistindo-os a sua rejeição é medida que se impõe.

Assim,  como os  aclaratórios  visam afastar  da  decisão  qualquer  omissão 

necessária  à  solução  da  lide,  não  permitindo  a  obscuridade acaso  identificada  e 

extinguindo  qualquer  contradição  entre  a  premissa  argumentada  e  a  conclusão, 

incorrendo qualquer desses requisitos, impõe-se, repita-se, seu desacolhimento. Neste 

sentido:

Desembargador José Ricardo Porto
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“(...) Deveras, é cediço que inocorrentes as hipóteses de omissão,  
contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar  
o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o  
decisum no que pertine à aplicação da teoria do fato consumado  
na  hipótese  de  matrícula  de  estudantes  de  ensino  médio  e 
fundamental,  filhos  e  dependentes  de  oficial  da  Marinha,  
transferido ex officio, o que é inviável de ser revisado em sede de  
embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no  
artigo 535 do CPC. (...)  7.  Embargos de declaração rejeitados.” 
(EDcl no REsp 734.450/RJ, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA,  julgado  em  28.03.2006,  DJ  10.04.2006  p.  143). 
Destaquei.

“A tarefa do tribunal nos EDcl é a de suprir a omissão apontada ou  
de  dissipar  a  dúvida,  obscuridade  ou  contradição  existente  no  
acórdão.  Não  é  sua  função  responder  a  consulta  ou  
questionário sobre meros pontos de fato” (RTJ 103/269).

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O  que  se  depreende  dos  fundamentos  utilizados  nos  aclaratórios  é  a 

tentativa de rediscussão da matéria, inviável nesta seara. 

Assim, verifica-se que não assiste razão à insurgente, posto que a decisão 

questionada encontra-se perfeita e adequada. 

Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.” (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao 

art. 535).

Todavia,  apenas por amor ao debate,  colaciono precedentes do Superior 

Tribunal  de Justiça sobre o tema – juros e correção monetária  nas ações de seguro 

DPVAT. Veja-se:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir  
da citação.”
(Súmula  426,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/2010,  DJe 
13/05/2010)

Desembargador José Ricardo Porto
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“SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  RECURSO  ESPECIAL.  
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE.  ACIDENTE 
OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 8.441/92,  
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E 12 DA LEI  
6.194/74.  PAGAMENTO  DE  50%  DA  INDENIZAÇÃO.  
IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO 
ACIDENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
1.  Embora  seja  dever  de todo magistrado velar  a  Constituição  
Federal,  para  que  se evite  supressão  de  competência  do egr.  
STF,  não se admite  a  apreciação,  na via  especial,  de  matéria  
constitucional.
2. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos  
automotores  de  via  terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas  
transportadas  ou  não,  é  seguro  com propósito  eminentemente  
social,  operando  "como  que  uma  estipulação  em  favor  de  
terceiro". (SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo  
Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 564)
3. "O aplicador da lei (notadamente o juiz na decisão dos casos  
de espécie) terá de se valer de toda uma técnica, no plano do  
desenvolvimento jurídico,  ainda que transcendendo à lei  (como 
observa  Karl  Larenz),  porém  mantendo-se  'nos  limites  das  
valorações fundamentais do ordenamento jurídico' sem penetrar  
no âmbito do 'arbítrio judicial'."  (PEREIRA, Caio Mário da Silva.  
Instituições de Direito Civil.  Rio de Janeiro: Forense, 2007, v.1,  
pp. 187 e 188) 
4. A jurisprudência prevalente nesta Corte  aplica os princípios  
contidos na Lei 8.441/92, aos termos da Lei 6.194/74, sobretudo  
aos acidentes ocorridos sob a vigência deste diploma legal.
A interpretação literal do artigo 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, alheia  
aos demais  dispositivos  que  o mesmo Diploma legal  alberga,  
bem como ao contexto histórico de sua criação e seu fim, conduz 
à  inconcebível  situação  em  que  seguro  com  caráter  
inequivocamente  social  possa  conceder  a  quem  dele  mais  
necessita apenas metade da indenização a que faz jus aquele  
que  sabe  a  identificação  do  veículo  envolvido  e  que,  por  
conseguinte,  pode  mover  ação  em  face  do  condutor  e/ou  do 
proprietário
6. No seguro obrigatório incide correção monetária desde o  
evento danoso e juros de mora a partir da citação.
7.  Recurso  especial  parcialmente  provido,  apenas  para  
reconhecer  que  os  juros  de  mora  devem  incidir  a  partir  da  
citação.”
(REsp 875.876/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 27/06/2011)

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO 
DPVAT.  MORTE.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO 
TRIENAL. TERMO A QUO. DATA DO ÓBITO DO SEGURADO.  
SÚMULA  N.  405/STJ.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  PEDIDO 
ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO.  SÚMULA  N.  229/STJ.  

Desembargador José Ricardo Porto
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REEXAME  DE  CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA.  
INÍCIO. DATA DO ACIDENTE.DECISÃO MANTIDA.
1. É de três anos o prazo prescricional da ação de cobrança do  
seguro  obrigatório,  contados,  no  caso,  da  data  do  óbito  do  
segurado (Súmulas n. 405 e 278 do STJ).
2.  O  pedido  de  pagamento  do  seguro  na  via  administrativa  
suspende o prazo prescricional (Súmula n. 229/STJ).
3.  No  julgamento  do  recurso  especial,  é  inviável  alterar  as  
conclusões do Tribunal de origem em relação ao termo a quo do  
prazo  prescricional,  bem  como  acerca  da  ocorrência  da 
suspensão deste ante a existência de pedido de pagamento na 
via administrativa (Súmula n.
7/STJ).
4. A correção monetária incide a partir da data do evento danoso.  
Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  148.184/GO,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS 
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  14/05/2013,  DJe 
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 
DO  SEGURO  DPVAT.CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO 
INICIAL.
1.-  Na ação de cobrança de indenização  do seguro DPVAT o  
termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  46.024/PR,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012)

Sendo os embargos meramente procrastinatórios, aplica-se a multa de 1% 

(um por cento) sobre o valor da causa, que deve ser revertida em favor do embargado, 

nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC.

Nesse caso, não se emprega a súmula nº 98 do STJ, in verbis: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  MANIFESTADOS  COM 
NOTORIO PROPOSITO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO TEM 
CARATER PROTELATORIO.
(Súmula  98,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  14/04/1994,  DJ 
25/04/1994 p. 9284)

Tal  conclusão se impõe pelo fato de que os presentes declaratórios não 

objetivaram  o  prequestionamento,  mas  a  supressão  de  contradição  não  verificada  e 

rediscussão da matéria.
Desembargador José Ricardo Porto
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Posto isso, REJEITO os embargos, com aplicação de multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil1.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11

1 Art.  558.  Omissis.  Parágrafo  único.   Quando  manifestamente  protelatórios  os  embargos,  o  juiz  ou  o  tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre 
o valor  da causa.  Na reiteração  de embargos  protelatórios,  a  multa é elevada a até  10% (dez  por cento),  ficando  
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
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