
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000069-58.2015.815.0181
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
EMBARGANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADO : João Alves Barbosa Filho, OAB/PB Nº 4.246-A
EMBARGADO : Geraldo Fernandes da Silva
ADVOGADO : Bruno Augusto Deriu, OAB/PB Nº 19.728

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DPVAT. PEDIDO  DE  PAGAMENTO
COMPLEMENTAR.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.
MONTANTE  CONDENATÓRIO.  ADEQUAÇÃO  À
TABELA  DE  INVALIDEZ,  CONFORME  O  DANO
CAUSADO.  GRADAÇÃO  FIXADA  NO  LAUDO
PERICIAL.  COMPLEMENTAÇÃO  DEVIDA.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO
MARCO  INICIAL  PARA  A  CONTAGEM  DOS
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
RECONHECIMENTO  DO  VÍCIO.  EMBARGOS
CONHECIDOS  E  ACOLHIDOS  COM  EFEITO
INTEGRATIVO.

- O Acórdão deu provimento ao Apelo, reformando a
Decisão  objurgada  para  condenar  a  Promovida  a
pagar ao Promovente,  a título de complementação
do Seguro DPVAT, o montante de R$ 3.037,50 (três
mil,  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos).
Entretanto, não se pronunciou em relação ao termo
inicial dos juros e correção monetária.

- “A correção monetária nas indenizações de seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo
7º do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação dada pela
Lei  nº  11.482/07,  incide  desde  a  data  do  evento
danoso”. (Súmula Nº 580 do STJ).

-  “Os  juros  de  mora  na  indenização  do  seguro
DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula Nº 426 do
STJ).
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-  Estando  configurada  alguma  das  hipóteses
previstas  no  art.  1.022  do  NCPC,  impõe-se  o
acolhimento  dos  Embargos  para  proceder  à  sua
integração, com o saneamento do vício detectado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, com
efeitos  integrativos, nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 121.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 114/115) interpostos

pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,

aduzindo que o Acórdão de fls. 110/112 foi omisso ao não se pronunciar acerca

do termo inicial  dos juros e correção monetária,  por ocasião da reforma da

Sentença.

Ausentes as Contrarrazões, fl. 119.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição, obscuridade e erro material.

Sua finalidade é apenas a de tornar claro o Acórdão proferido,

livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

A  irresignação  da  Embargante  é  quanto  à  supressão  no

Decisum acerca do termo inicial dos juros e correção monetária, por ocasião da

reforma da Sentença.

Pois bem, assiste razão a Embargante.

Com efeito,  a pretensão recursal  do Autor foi  acolhida,  para

condenar a Promovido a pagar ao Promovente, a título de complementação do
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Seguro  DPVAT,  o  montante  de R$  3.037,50 (três  mil,  trinta  e  sete reais  e

cinquenta centavos). No entanto, o Acórdão vergastado deixou de fixar o termo

inicial dos juros e correção monetária.

Destarte, uma vez dado provimento ao Recurso do Autor, resta

configurada a omissão do julgado, autorizando-se a sua respectiva integração,

conforme art. 1.023, CPC/15.

A esse respeito, procedendo-se ao saneamento de tal defeito,

faz-se essencial a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso, para o fim de

fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros.

Quanto  à  correção  monetária,  esta  presta-se  a  recompor  o

valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário, de tal  modo que deve

incidir  a  partir  do  momento  em que se  inciou  a  desvalorização,  o  que,  na

hipótese, ocorreu na data em que a indenização deveria ter sido paga à vítima,

ou seja, na data do acidente, sob pena de a indenização não ocorrer em sua

integralidade. 

Assim, o termo inicial da correção monetária deve ser aplicado

a partir da data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 580 do STJ, pelo

INPC.

“A  correção  monetária  nas  indenizações  de  seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º
do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação dada pela Lei nº
11.482/07, incide desde a data do evento danoso”.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, o art.

405 do CC/2002 é expresso em determinar que “contam-se os juros de mora

desde a citação inicial”, não se aplicando a Súmula Nº 54 do Superior Tribunal

de Justiça, uma vez que o não pagamento do seguro DPVAT trata-se de ilícito

contratual. Sobre o assunto, exemplifico com a seguinte Decisão do STJ:

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA
RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N.
12/2009.  SEGURO  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  TERMO
INICIAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO
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SINISTRO (EVENTO DANOSO). JUROS MORATÓRIOS.
CITAÇÃO. REPETITIVOS. SÚMULA N. 426/STJ. 1. Nas
hipóteses em que se busca a indenização do seguro
obrigatório DPVAT, incide correção monetária desde
o evento danoso e juros de mora a partir da citação
(recursos  especiais  repetitivos  n.  RESP  1.483.620/SC,
1.098.365/PR e 1.120.615/PR). Incidência da Súmula n.
426/STJ.  2.  Reclamação procedente.  (STJ;  Rcl  26.419;
Proc.  2015/0196618-4;  AC;  Segunda  Seção;  Rel.  Min.
João Otávio de Noronha; DJE 27/08/2015).

Em  razão  de  todo  o  exposto,  ACOLHO  OS  PRESENTES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para

integrar, ao Acórdão impugnado, o termo inicial da correção monetária,

desde a data do evento danoso (Súmula nº 580/STJ), pelo INPC, e juros, a

partir da citação (Súmula nº 426/STJ).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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