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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO
SEGURO  DPVAT.  PRELIMINAR.   FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.   DEBILIDADE
PERMANENTE  PARCIAL  INCOMPLETA.
LAUDO  TRAUMATOLÓGICO.  DEFICIT
FUNCIONAL DE  25%.  APLICAÇÃO  DA LEI
6.194/74  ATUALIZADA PELA LEI  11.945/2009.
ENUNCIADO  474  DA  SÚMULA  DO  STJ.
PERCENTUAL REDUTOR APLICADO SOBRE
A QUANTIA MÁXIMA PREVISTA.  NEXO DE
CAUSALIDADE  ENTRE  O  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  E  AS  LESÕES  DA  VÍTIMA.
COMPROVAÇÃO.  CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO  A  QUO.  EVENTO  DANOSO.
SENTENÇA  CORRETA.  RECURSO
DESPROVIDO.

- A ausência  de prévio requerimento administrativo
não  configura  obstáculo  ao  exercício  do  direito  de
postular em juízo a indenização securitária, sob pena
de  infringir  a  garantia  constitucional  de  acesso  à
justiça.

- O Enunciado 474 da Súmula do STJ dispõe que “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau de invalidez”. Logo, quando a
incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas
estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o
percentual  máximo  previsto,  mas  sim  fração
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
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funcionalidade do membro, não merecendo reparos o
julgado recorrido, por haver aplicado corretamente o
entendimento legal.

-  Presente  o  nexo  de  causalidade  entre  a  alegada
debilidade  permanente  da  vítima  e  o  acidente
automobilístico  noticiado  nos  autos,  devida a
indenização  pleiteada,  sendo  que  a  procedência  da
ação é medida de rigor.

– Nas  indenizações  decorrentes  do  seguro
obrigatório  (DPVAT),  a  correção  monetária deverá
fluir a partir da data do evento danoso, uma vez que a
partir  deste  momento  nasce  o  direito  da  vítima  ao
recebimento da indenização. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, acolher, à unanimidade, a questão de ordem, para retificar a decisão
de julgamento do dia 03.02.15, nº 63 da referida pauta que dava provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator, unânime, para: 'Rejeitada a preliminar,
à unanimidade. No mérito, por igual votação, negou-se provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença (fls. 55/56), proferida
pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  nos  autos  da  “Ação  de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por Niedson Ligierlle
da Silva Soares em face do recorrente.

Na  peça  de  ingresso,  a  promovente  relata  que  foi  vítima de
acidente  de  trânsito,  que  resultou  em invalidez permanente,  circunstância
atestada pelo Laudo Médico anexado aos autos.

Ao final, pleiteia a condenação da promovida ao pagamento da
indenização do Seguro Obrigatório, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Audiência conciliatória realizada, oportunidade em que o autor
colacionou declaração médica e  houve a apresentação de contestação pela ré
(fls. 23/37), onde alegou a preliminar de carência de ação por falta de interesse
de agir, tendo em vista que “a parte autora em nenhum momento reclamou,
através da via administrativa, a indenização que ora pleiteia judicialmente”. 

No  mérito,  sustentou que  a  indenização  deve  ser  fixada
proporcionalmente  ao  grau  de  invalidez,  observando-se  os  percentuais
previstos na lei de regência. Consignou a existência de dúvida acerca do nexo
de  causalidade  da  debilidade  da  vítima,  tendo  em vista  que  o  boletim  de
ocorrência fora elaborado apenas em 06/11/2013, após mais de dois anos da
data do acidente. Quanto aos juros moratórios,  obtempera serem devidos a
partir  da  citação,  enquanto a  correção  monetária  deve  observar  a  data  da
propositura da demanda.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido,  cujo
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dispositivo transcrevo:

“Por todo o exposto, julgo procedente, em parte, o
pedido  requerido  na  inicial  e,  em  consequência,
condeno a promovida a pagar ao autor a quantia de
R$ 2.362,50  (dois  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois
reais e cinquenta centavos), com juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação (Súmula n. 426/STJ),
e correção monetária pelo INPC,  a contar data do
sinistro (Lei n. 6.194/74, art. 5º, §1º)” (fls. 56).

Inconformada, a  promovida interpôs Apelação (fls.  60/70), em
cujas  razões  repete  os  argumentos  contestatórios,  alegando,  em síntese,  de
forma preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir.

No mérito, afirmou a ausência de comprovação acerca do nexo
de causalidade entre o acidente narrado nos autos e a debilidade do apelado,
defendendo  que  acaso  se  entenda  pela  existência  da  invalidez,  há  de  se
reconhecer a proporcionalidade da  indenização,  haja vista que assevera ser
esta de natureza parcial. 

Ressalta ainda a inobservância do magistrado de primeiro grau
quanto  à  aplicação  do  termo  a  quo para  contagem  dos  juros  e correção
monetária.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito,
pelo provimento recursal para julgar improcedente o pedido.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, às fls. 93/97.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  102/105),  sem  manifestação  meritória,  ante  a
ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

- Da Falta de Interesse de Agir

Aduziu a seguradora que a vítima, antes do ingresso em juízo,
não deduziu anteriormente pedido administrativo diretamente em face da ré,
acarretando a falta de interesse processual para propositura da demanda. Em
que pesem as alegações do apelante, sua irresignação quanto à obrigatoriedade
de ingresso na via administrativa não deve prosperar.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, trar-lhe-á benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  de  agir,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e,
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principalmente, a utilidade na atuação do Judiciário.

 Como  ensinam  Luiz  Guilherme  Marinoni  e Sérgio  Cruz
Arenhart:

"No que se refere ao interesse de agir, este repousa
sobre o binômio necessidade/adequação. A parte tem
'necessidade' quando seu direito material não pode
ser  realizado sem a  intervenção do juiz.  Contudo,
além da 'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a
parte  requer  providência  jurisdicional  incapaz  de
remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação  do  seu  pedido,  também  falta  o
interesse  de  agir."  (In:  Manual  do  Processo  de
Conhecimento, 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo: 2003, p. 67).

No presente  caso,  o  próprio  comportamento  da  recorrente  é
mais que  suficiente  a  demonstrar  uma pretensão resistida,  caracterizando a
lide, motivo pelo qual o ajuizamento da ação se mostra útil à solução da causa,
cumprindo, nesse aspecto, evidente interesse processual.

Outrossim, já é entendimento, há tempos consolidado, de que o
particular não necessita requerer administrativamente um direito seu, podendo,
sim,  buscar  junto  ao  Judiciário  que  lhe  seja  assegurado  o  bem  da  vida
pretendido sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

O professor Alexandre de Moraes assevera que o constituinte
brasileiro consolidou a inexistência da Jurisdição Condicionada ou Instância
Administrativa de Curso Forçado, ressaltando que:

“A Constituição Federal de 1988, diferentemente da
anterior,  afastou  a  necessidade  da  chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa
de  curso  forçado,  pois  já  se  decidiu  pela
inexigibilidade  de  exaurimento  das  vias
administrativas para obter o provimento judicial (RP
60/224),  uma  vez  que  excluiu  a  permissão  que  a
Emenda Constitucional nº 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso
em  juízo  à  exaustão  das  vias  administrativas,
verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao
Poder  Judiciário.”  (MORAES,  Alexandre  de.
Constituição  do  Brasil  interpretada  e  Legislação
Constitucional. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 213-
214). (grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
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REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  MORTE.  40
SALÁRIOS  MÍNIMOS.  POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. (...). Preliminar de falta de interesse
de agir. Não se pode exigir o prévio requerimento
administrativo do pagamento do DPVAT para que a
vítima  de  acidente  ou  o  beneficiário  do  seguro
postule-o  judicialmente,  sob  pena  de  afronta  ao
princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição. Além
disso,  resta  comprovada  a  existência  de  uma
pretensão resistida se a ré não efetua o pagamento
do seguro após a citação. (...). 
(TJ-PB;  AC  054.2007.001.178-5/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos
Santos; DJPB 09/05/2013; Pág. 11). (grifo nosso).

Assim, impõe-se a REJEIÇÃO da preliminar em testilha.

- Do Mérito

Consoante  se  afere  dos  autos,  Niedson  Ligierlle  da  Silva
Soares, em virtude de acidente de trânsito, sofreu sequelas permanentes em
seu ombro esquerdo. 

Cumpre,  registrar,  como  consignado  na  própria  sentença  de
primeiro grau, que a invalidez do recorrido não é completa, mas sim parcial,
porém, permanente, conforme atestou a avaliação médica realizada por perito
oficial no ofendido (fls.  16). Pela própria análise dos argumentos meritórios,
verifica-se  que,  em  verdade,  inexiste  resistência  quanto  a  essa  conclusão.
Portanto,  é  fato  incontroverso  nos  autos  que  o autor  apresenta  invalidez
permanente parcial, por limitação dos movimentos do ombro.

Com  efeito,  após  o  advento  da  Lei  nº  11.945/2009,  que
introduziu alterações  na  Lei  nº  6.194/1974,  houve a  adoção do sistema de
gradação do valor da indenização decorrente do Seguro Obrigatório, tomando
como base o disposto no respectivo Laudo Médico. 

O entendimento sobre a proporcionalidade a ser observada na
fixação do montante dessa verba indenizatória foi, inclusive, objeto da Súmula
nº  474 do Superior  Tribunal  de  Justiça,  afirmando que  “a indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.

Portanto,  em  se  verificando  a  invalidez  parcial,  há
necessariamente  que  se  observar  a  gradualidade  da  indenização.  Essa
circunstância, igualmente, foi respeitada pelo juiz singular. 

A nova sistemática de fixação da indenização exige duas fases.
Na  primeira,  afere-se  qual  o  membro  atingido  (braço,  perna,  dedo  etc.),
aplicando-se o percentual da tabela do art. 3º da Lei nº 6.194/74. Apurado esse
percentual, passa-se à segunda fase, examinando-se a repercussão da perda, se
foi intensa (75%), moderada (50%) ou leve (25%), conforme inciso II do § 1º
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do art. 3º da Lei nº 6.194/74. Observando, ainda, as disposições da Súmula nº
474 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso do recorrido, a lesão provocada pelo acidente acarretou
perda da funcionalidade de membro superior, levando à invalidez permanente
parcial.  Logo, segundo dispõe a referida lei,  o valor devido em tais  casos,
contido na tabela anexa, é de 70% da quantia máxima. Todavia, ao estabelecer
tal  percentual,  a  lei  é  bastante  clara  ao  indicar  perda  completa da
funcionalidade  do  membro,  razão  pela  qual  é  justo  concluir  que  somente
quando houver tal  situação, ou seja,  membro sem qualquer funcionalidade,
será devido o percentual de 70%. Nesse contexto, tem-se duas possibilidades:
(i) invalidez permanente parcial  completa, quando se aplica o percentual de
70%;  (ii)  invalidez  permanente  parcial  incompleta,  quando  se  aplica  o
percentual de 70%, com redução proporcional ao nível de comprometimento
do membro.  

Orientando o  aplicador,  a  lei  dispôs  expressamente  sobre  os
parâmetros  para  os  casos  de  invalidez  permanente  parcial  incompleta,
aplicando-se os redutores previstos no art. 3º, § 1º, inciso II, não sendo demais
repeti-lo: “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado  o  enquadramento  da  perda  anatômica  ou  funcional  na  forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por
cento)  para as perdas de repercussão intensa,  50% (cinquenta por cento)
para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento),  nos
casos de sequelas residuais”.

Portanto, quando a incapacidade do membro não for completa,
mas estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o percentual de 70%,
mas  sim  fração  correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro. 

O referido enunciado, diferentemente do inciso II do § 1º do
art. 3º da Lei 6.194/74, não fez qualquer referência ao percentual de redução
nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, pressupondo-se não ser
incorreta a aplicação de porcentagem fixada por laudo traumatológico, o qual,
sem dúvida alguma, melhor se aproxima da situação concreta. 

No caso dos autos,  o cálculo se afigura simples,  pois,  como
mencionado no laudo pericial,  o grau de incapacidade da vítima foi leve, no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Assim, andou certo o juízo de
primeiro  grau  ao  calcular  o  valor  final  levando  em  conta  esse  nível  de
comprometimento do membro. Ora, se para os casos de invalidez permanente
parcial completa do membro, o valor é de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos
e cinquenta reais) ou seja 70%, sendo o caso do autor de perda estimada em
25%, quando aplicado este percentual àquele valor, encontra-se a quantia de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Em caso semelhante, nossos Tribunais já decidiram:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  COMPLEMENTAÇÃO  DA
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INDENIZAÇÃO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
INCOMPETÊNCIA  DO  JEC  AFASTADA.
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.
IMPROCEDÊNCIA  DA AÇÃO.  -  (…)  O  quantum
pretendido  é  questão  de  mérito.  -  Laudo  pericial
técnico  que  atesta  a  invalidez  e  incapacidade
permanente  para  o  trabalho  por  deformidade  e
limitação  da  função  em  grau  grande  do  membro
superior esquerdo.  Perda de repercussão intensa de
um  dos  membros  superiores,  o  que  acarreta  na
indenização no percentual de 75% (inciso II, 1º, art.
3º, da Lei 6194/74, modificada pela Lei 11.482/07)
do percentual de perda de 70% (anexo da referida
Lei) do limite máximo de R$ 13.500,00 (art. 3º, II,
da  lei  já  referida),  o  que  resulta  no  valor  de  R$
7.087,50. - Comprovado o pagamento deste valor ao
autor,  extrajudicialmente,  não  tem  direito  à
complementação  pretendida,  impondo-se  a
improcedência da ação. RECURSO PROVIDO PARA
DESCONSTITUIR  A  SENTENÇA  E  JULGAR
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO.  UNÂNIME.
(Recurso  Cível  Nº  71004144978,  Primeira  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Pedro
Luiz Pozza, Julgado em 16/04/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004144978 RS , Relator:
Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 16/04/2013,
Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 18/04/2013). (grifo nosso).

 
No que concerne à alegação de inexistência de prova idônea

quanto  ao  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  narrado  nos  autos  e  a
debilidade do apelado, não assiste razão ao pleito apelatório.

Como é sabido, para a configuração do direito à percepção do
seguro  DPVAT,  basta  a  prova  eficaz  da  ocorrência  do  sinistro  e  do  dano
decorrente, além do nexo causal entre eles, nos termos do artigo 5º, da Lei nº
6.194/74,  que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas
transportadas ou não.

Além disso, cabe ressaltar que o referido nexo de causalidade
pode  ser  comprovado  por  qualquer  meio  de  prova  admitido  pelo  direito,
contanto que sejam hábeis a demonstrar a ocorrência do evento.

No caso em apreço, o autor-apelado anexou declaração médica,
às fls.22, no qual consta que o autor fora atendido do Hospital Distrital de
Solânea,  no  dia  12/06/2011,  sendo  “vítima  de  acidente  automobilístico,
apresentando  contusão  no  ombro  esquerdo”.  Anexou,  ainda,  boletim  de
ocorrência, às fls. 14, o qual descreve como se deu o evento infortunístico.

Portanto, há nos autos  prova suficiente de que a lesão  aferida
seja decorrente do acidente automobilístico relatado na exordial.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:
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"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT  -  ACIDENTE  AUTOMOBILISTICO
COMPROVADO  -  INVALIDEZ  PERMANENTE  -
GRAU DE INVALIDEZ - SÚMULA 474 DO STJ -
JUROS  DE  MORA  E  CORREÇAO  MONETÁRIA
RECURSO  PROVIDO.  -  Às  fls.  10/11,  tem-se
prontuários  médicos  que  atestam  que  o  acidente
ocorreu no dia 16/01/2010 e, ainda, teve como causa
acidente de moto. Ademais, o laudo do IML também
menciona que o insurgente foi vítima de acidente de
trânsito. - O boletim de ocorrência não é documento
indispensável à ação de cobrança do seguro DPVAT,
podendo a parte comprovar o nexo de causalidade
por meio de outros documentos. - A indenização deve
ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
data da citação, em conformidade com o disposto no
art.  219  do  CPC  e  na  Súmula  426  do  STJ 
- Por fim, registro que a correção monetária é devida
a partir da data do sinistro." (TJMG, Apelação Cível
1.0338.12.010557-6/001,  Relator:  Des.  Rogério
Medeiros,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
05/09/2013, publicação da súmula em 13/09/2013). 

Quanto aos juros de mora, melhor sorte não assiste à apelante,
tendo em vista que pleiteia que o termo a quo seja fixado a partir da citação,
carecendo, pois, quanto a esse pedido, de interesse recursal, já que o referido
consectário fora definido nesses exatos termos.

No que tange à incidência da correção monetária, sem maiores
delongas,  desde  já,  adianto  que,  em que  pese  o  esforço  argumentativo  da
apelante, não há como ser acolhido seu inconformismo. 

Isso porque a indenização tratada nos autos deve ser corrigida
monetariamente desde o evento danoso e, não a partir da propositura da ação,
como quer faze crer a recorrente. 

Conforme  é  cediço,  a  atualização  monetária  presta-se
meramente a recompor o valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário.
De  tal  modo,  deve  incidir  a  partir  do  momento  em  que  se  iniciou  a
desvalorização, o que, in casu, 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.

Acerca da  matéria  há  Súmula editada  pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Trago,  ainda,  à  baila  arestos  do  Tribunal  da  Cidadania  que
tratam sobre o tema:
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“COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DO  DUT.
DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM
SALÁRIOS  MÍNIMOS.  LEI  N.  6.194/1974.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  A  QUO.
EVENTO  DANOSO. JUROS  MORATÓRIOS  A
PARTIR  DA  CITAÇÃO.  INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL.  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA.
RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I.  A  comprovação  do  pagamento  do  prêmio  do
seguro obrigatório não é requisito para o pagamento
da indenização. Precedentes.
II. A  indenização  decorrente  do  seguro
obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no
valor do salário mínimo vigente na data do evento
danoso,  monetariamente  atualizado  até  o  efetivo
pagamento.
III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT,
os juros de mora são devidos a contar da citação.
IV.  Os dissabores  e  aborrecimentos  decorrentes  da
inadimplência  contratual  não  são  suficientes  a
ensejar  a  indenização  por  danos  morais.
V.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa
extensão, parcialmente provido." (Recurso Especial
nº 746087 / RJ,  Relator: Ministro Aldir Passarinho
Junior, DJ: 18/05/2010) (grifei)

“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.
(...)
6. No seguro obrigatório incide correção monetária
desde o evento danoso e juros de mora a partir da
citação. 
(STJ - REsp 875876 / PR - Relator(a) Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO - Órgão Julgador T4 - QUARTA
TURMA  - Data do Julgamento 10/05/2011 - Data da
Publicação/Fonte DJe 27/06/2011) (grifos nossos).

Outro  não  é  o  entendimento  perfilhado  por  esta  Corte  de
Justiça:

“PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
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TRÂNSITO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO
SÚMULA 426, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO
SÚMULA  43,  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 
(…)
-  Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo Súmula 43,
do STJ.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 00120090152115001,
Órgão 1ª CAMARA CIVEL, Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS, j. em 30/04/2013) 

Portanto, o decisum vergastado, ao estipular que sobre o valor
da  condenação incidirá  correção  monetária  pelo  INPC a  partir  da  data  do
evento  danoso,  mostra-se  em  perfeita  adequação  aos  ditames  legais  e
jurisprudenciais, motivo pelo qual não merece qualquer correção.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO  à Apelação, mantendo  integralmente  a  sentença
proferida pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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