
  

PODER  JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0007365-35.2010.815.0011
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Unibanco Aig Seguro S/A sucedido por incorporação pela Itaú
                          Seguros S/A
Advogado : Rostand Inácio dos Santos
Apelante : Aderson Calixto da Silva
Advogado : José Alexandre Soares da Silva

APELAÇÃO.   AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA  PROCEDENTE.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  APRESENTADA  PELA
SEGURADORA.  ANUÊNCIA  PELO
SENTENCIANTE.  IRRESIGNAÇÃO  DO
PROMOVIDO.  REFORMA DA SENTENÇA.  NÃO
CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
ATENDIMENTO AOS TERMOS PROPOSTOS PELO
INSURGENTE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

- Carece de interesse recursal, a parte que apresenta
um  cálculo  para  pagamento  de  indenização  do
seguro DPVAT e,  após,  insurge-se contra a decisão
que acolheu o seu pleito, tendo em vista a prestação

Apelação Cível nº 0007365-35.2012.815.0011                                                                                                                                                                                1 



jurisdicional ter sido ofertada nos termos pleiteados,
não  devendo  ser  conhecido  o  seu  inconformismo,
por falta de interesse recursal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, não conhecer do recurso.

Aderson Calixto da Silva  interpôs a presente Ação
de Cobrança  pleiteando o recebimento da importância de R$ 4.996,00 (quatro mil
novecentos e noventa e seis reais), a título de Seguro DPVAT, em face do Unibanco
Aig Seguro S/A sucedido por incorporação pela Itaú Seguros S/A, em decorrência
de acidente automobilístico ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2010, do qual resultou
a lesão ventilada na declaração médica de fl. 08. 

Termo de audiência à fl. 26, na qual o Unibanco Aig
Seguro S/A  sucedido por incorporação pela Itaú Seguros S/A  ofertou contestação,
colacionada às fls. 28/42.

Exames  atestando  a  debilidade  acometida  ao
promovente em decorrência do sinistro, fls. 57 e 71.

O Magistrado  a quo,  fls.  77/78, julgou procedente o
pedido, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
condenando a promovida a pagar à autora a quantia
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco
reais),  em  razão  da  invalidez  permanente  parcial,
devidamente corrigida pelo INPC, a contar da data
do acidente, e acrescida de  juros moratórios de 1%
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(um por cento) ao mês, estes a contar da citação.

Inconformado,  o  promovido interpôs APELAÇÃO,
fls. 80/90, e, nas suas razões, faz um resumo fático da demanda, suscitando, em sede
de preliminar,  a carência de ação por falta de interesse processual e a ilegitimidade
passiva ad causam, atribuindo a responsabilidade à Seguradora Líder S/A. No mérito,
pugna  pela  estrita  observância  ao  critério  da  legalidade  e  o  previsto  na  Lei  nº
6.194/74. Quanto à incidência dos encargos, pugna pelos juros de mora a partir da
citação e da correção monetária a partir da propositura da demanda. Ao final, pleiteia
o provimento do recurso apelatório.

 
Contrarrazões ofertadas às fls. 115/117, rogando pela

manutenção da decisão.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  123/127,  opinou  pela  rejeição  da
preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente, ressalto  que  o  insurgente  carece  de
interesse recursal.

Em regra, para se caracterizar o interesse recursal é
necessário que a decisão impugnada seja suscetível de causar gravame ao litigante,
sendo o reclamo interposto, meio idôneo para propiciar melhoria à situação jurídica
deste. 

Acerca  do  tema,  prevê  o  art.  499,  do  Código  de
Processo Civil:  
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Art.  499.  O recurso  pode ser  interposto  pela  parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público.

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In. Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v. 1. 51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573). 

No mesmo diapasão, segue a doutrina de Alexandre
Freitas Câmara: 

Assim sendo, é preciso, para que haja interesse em
recorrer,  que  a  interposição  do  recurso  seja
necessária. Significa isto afirmar que somente haverá
interesse em recorrer quando o recurso for o único
meio colocado à disposição de quem o interpõe, a fim
de que alcance, dentro do processo, situação jurídica
mais favorável do que a proporcionada pela decisão
recorrida (In. Lições de Direito Processual Civil. v. 2.
13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 70). 

Na  hipótese,  como  já  afirmei,  o  apelatório  não  se
credencia ao conhecimento.  É que,  além da sucumbência,  também se configura a
ausência de interesse recursal o atendimento aos termos formulados por qualquer
das partes na demanda, tendo esta conjuntura se constatado na espécie.

Assim, após o regulamentar trâmite processual, com
peças  de  ingresso  e  defesa,  adveio  a  prova  pericial  preambular,  fl.  57,  e
complementar,  fl.  71,  com ulterior intimação à fl.  72,  assim proferida:  “Despacho.
Intime-se as partes para se manifestarem sobre o laudo de fl. 71, no prazo legal”.

Ao  rebater  o  aludido  documento,  Unibanco  Aig
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Seguro S/A, sucedido por incorporação pela Itaú Seguros S/A, fls. 73/74, aduziu que
a indenização máxima para o pagamento correspondente ao seguro DPVAT seria R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Segundo  o  disposto  na  sentença,  fls.  77/78,  foi
justamente o montante determinado pelo Magistrado  a quo. Logo, desconstituída a
tese declinada na apelação.

No  mais,  mantenho  incólume  a  condenação,
inclusive com a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, conquanto
os  primeiros  foram fixados  desde  a  citação  e  a  segunda  atentou  para  o  teor  da
Súmula  n°  43,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “Incide  correção  monetária  sobre
dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:

Na  ação  de  cobrança  de  indenização  do  seguro
DPVAT  o  termo  inicial  da  correção  monetária  é  a
data do evento danoso. (AgRg no AREsp 46.024/PR,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
em 16/02/2012, DJe 12/03/2012). (STJ - EDcl no REsp
1506402 / SC  - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - Órgão
Julgador  T4  -  QUARTA  TURMA   -  Data  do
Julgamento  24/02/2015  -  Data  da  Publicação/Fonte
DJe 03/03/2015) - negritei.

Resta, pois, caracterizada a falta de interesse recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
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João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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