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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. DEBILIDADE
PERMANENTE. FIXAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS  DE
MORA.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.  INÍCIO A PARTIR DO
EVENTO  DANOSO.  REFORMA QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-Os cálculos realizados na sentença (R$13.500,00 x
70%  x  25%),  que  fixaram  o  valor  indenizatório,
atendem os preceitos da Lei nº 11.482/07. Portanto,
deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

-Prevalece na jurisprudência do Superior de Tribunal
de  Justiça  que  a  incidência  dos  juros  moratórios
conta-se a partir da citação e, da correção monetária
do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE o apelo,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 196.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Porto Seguro Cia de

Seguros Gerais  contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado

na Ação de Cobrança ajuizada por Wagner Pereira de Araújo, representado por

Gilvandro Pereira de Araújo, para condenar o Promovido/Apelante a pagar ao

Promovente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois
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reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária a partir da

citação e juros de mora a contar do evento danoso.

Nas razões, o Apelante alegou, em síntese, equívoco do juiz

sentenciante ao condenar o Promovido em valor acima do previsto para a lesão

do Autor. Aduziu, ainda, que os juros de mora na espécie devem incidir a partir

da citação. Por fim, pede a minoração dos honorários sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial  do

recurso, apenas para “aclaramento dos termos iniciais de juros de mora (1% ao

mês, a partir da citação do réu) e correção monetária (INPC, 1% ao mês, desde

a data da ocorrência do sinistro).”

É o relatório. 

VOTOVOTO

Presentes os requisitos recursais, passo a analisar o Recurso

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194, de 19 de

dezembro de 1974, com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes

causados por veículos, ou por suas cargas, indenizações em caso de morte ou

invalidez permanente, bem como o reembolso de despesas médicas. 

Na peça atrial, consta que o  Autor/Apelado foi vítima de

acidente de trânsito em 14/11/2008.

Pois bem.

Sem mais delongas, não assiste razão a Apelante.

A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, na redação vigente à época

do sinistro e que deve ser aplicada ao caso concreto (ou seja, com a redação
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dada pela Lei nº 11.482, de 31.05.2007, afastando-se a aplicação das leis

posteriores, uma vez que o acidente ocorreu em 14/11/2008, fl. 18), prevê: 

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as
indenizações por morte, invalidez permanente e despesas
de assistência médica e suplementares, nos valores que
se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente;
III - (...).

Existe nos autos Laudo (fl. 82) elaborado pela médica perita,

Dra. Francisca Divina Silveira de Melo – Mat. 78.463-0, do Instituto de Polícia

Científica, identificando as lesões sofridas, bem como a consequência

irreparável trazida pelo sinistro, consistente em debilidade permanente  de

membro inferior esquerdo. 

Assim, considerando  esse  laudo,  os  cálculos  que  fixaram  o

valor  indenizatório,  realizados  na  sentença  (R$13.500,00  x  70%  x  25%),

atendem os preceitos da Lei nº 11.482/07, portanto deve ser mantida a decisão

de primeiro grau.

Quanto o  dies a quo da incidência dos juros moratórios e da

correção  monetária,  a  sentença  merece  reparo.  É  que,  prevalece  na

jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça que a incidência dos juros

moratórios  conta-se  a  partir  da  citação e  da correção monetária  do  evento

danoso:

AGRAVO  REGIMENTAL  -  RECURSO  ESPECIAL  -
RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  TRANSPORTE  DE
PASSAGEIROS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -  MORRE
DA VÍTIMA -  DANOS MORAIS  -  FIXAÇÃO  DO DANO
MORAL  -  RAZOABILIDADE  -  INOCORRÊNCIA  DE
TERATOLOGIA NO  CASO  CONCRETO  -  JUROS  DE
MORA  -  TERMO  INICIAL  -  CITAÇÃO  -  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- A intervenção do STJ, Corte
de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral
do Direito Federal para todo o país e não para a revisão
de  questões  de  interesse  individual,  no  caso  de
questionamento  do  valor  fixado  para  o  dano  moral,
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somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal
de  origem,  cumprindo  o  duplo  grau  de  jurisdição,  se
mostre  teratológico,  por  irrisório  ou  abusivo.  2.-
Inocorrência  de  teratologia  no  caso  concreto,  em  que
houve a fixação em 19.05.2011 do valor da indenização
por  dano moral  em R$ 50.000,00 (cinquenta  mil  reais)
para cada autor decorrente de acidente de trânsito que
resultou a morte da mãe dos autores,  consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 3.- O entendimento jurisprudencial desta Corte
se  firmou  no  sentido  de  que,  nos  acidentes
envolvendo  passageiros  de  transporte  coletivo
(contrato de transporte), "a mora constitui-se a partir
da  citação" (REsp  877.195/RJ,  Rel.  Min.  JORGE
SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  DJ  18.12.06).  4.-
Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1356800/MG, Rel.  Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.SEGURO  OBRIGATÓRIO
DPVAT.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  A  QUO.
DATA DO ACIDENTE.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A indenização decorrente
do  seguro  obrigatório  deve  ser  atualizada
monetariamente desde a data do evento danoso até o
dia do pagamento"  (AgRg no REsp 1469465/SC, Rel.
Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,
julgado  em  09/09/2014,  DJe  18/09/2014).  2.  Agravo
regimental  a  que se nega provimento.  (AgRg no REsp
1479435/SC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  09/12/2014,  DJe
16/12/2014).

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).

Frente ao exposto, PROVEJO  PARCIALMENTE  o  Apelo,

apenas para que a incidência dos juros moratórios inicie-se a partir da citação

e,  a  correção  monetária  a  partir  do  evento  danoso,  mantendo  nos  demais

termos a sentença.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
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Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora 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, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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