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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024939-03.2012.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Convocado Onaldo Rocha de Queiroga, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Itaú Seguros S/A 
ADVOGADO: Samuel Marques Custódio de Albuquerque 
APELADO: Francisco Dantas Neto
ADVOGADO: Neuri Rodrigues de Sousa

PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. REJEIÇÃO.

- Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo do
pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente o postule
judicialmente,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da
inafastabilidade da jurisdição.

APELAÇÃO  CÍVEL. COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO
DPVAT  C/C  INDENIZAÇÃO.  COMPLEMENTAÇÃO  EM  VALOR
INFERIOR AO BUSCADO NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO APENAS
DO BANCO APELANTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
VÁLIDA.  LEGALIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  COM  A
FORMAÇÃO  DA  ANGULARIZAÇÃO  PROCESSUAL  (CITAÇÃO).
IMPOSSIBILIDADE.  APLICABILIDADE  DESDE  A  DATA  DO
EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO EM PATAMAR
NÃO CONDIZENTE COM O NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

- Segundo iterativa jurisprudência pátria, tratando-se de juros e
correção monetária decorrente de Seguro DPVAT, os juros de
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mora fluem a partir da citação válida, e a correção monetária,
desde  o  evento  danoso,  por  tratar-se  de  responsabilidade
extracontratual.

-  No  que  tange  à  sucumbência  recíproca,  levando-se  em
consideração o que fora fixado na sentença e que cada parte
fora vencedor e vencido, aplica-se ao caso a regra do art. 21,
parágrafo único, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial à apelação.

Trata-se de apelação cível (f. 126/133) interposta pelo BANCO
ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença (f. 122/124) do Juiz de Direito da 8ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação de
cobrança  de  Seguro  DPVAT  c/c  indenização,  ajuizada  por  FRANCISCO
DANTAS  NETO,  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  vestibular,
condenando o banco apelante à complementação não de R$ 2.700,00,
como requerido na inicial, mas sim de apenas R$ 540,00, em razão de o
apelado já haver recebido o restante do seguro pela via administrativa,
decorrente  de  acidente  automobilístico.  Em  razão  da  sucumbência
recíproca, o Juiz singular condenou as partes ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00, reciprocamente suportados à razão de
50% para cada parte. Não fixou juros nem correção monetária. 

Nas razões recursais o apelante sustenta que os juros de mora
incidem a partir  da citação válida,  e  a correção monetária,  pelo  INPC,
desde a angularização processual. No tocante aos honorários, aduz que o
Juiz se equivocou, pois, se o pedido era de R$ 2.700,00, mas a sentença
reconheceu apenas R$ 540,00, não pode cada parte arcar com o mesmo
percentual de 50%, já que o réu/apelante decaiu de parte mínima.

Contrarrazões (f. 141/142).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito do apelo
(f. 146/149). 
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É o relatório.

           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
          Relator

PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE
AGIR:

Sorte não assiste ao apelante, pois não restou caracterizado
nos autos o pagamento, na íntegra, do valor relativo ao percentual da
lesão  sofrida  pelo  autor,  a  título  de  Seguro  DPVAT,  cabendo,  assim,  o
ajuizamento  da  ação,  pela  via  ordinária,  assegurando-se  ao
postulante/apelado  o  previsto  no  art.  5º,  inciso  XXXV,  da  Constituição
Federal,  segundo  o  qual  “a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder
Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito”,  independendo  de  requerimento
administrativo prévio para o recebimento da complementação existente.

Esta  Corte  de  Justiça,  quando  da  apreciação  de  casos
semelhantes, entendeu o seguinte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  Cobrança  c/c  Reparação  de  Danos
Materiais. Acidente automobilístico. DPVAT. Preliminares de falta de
interesse  e  de  carência  do  direito  de  ação.  Requerimento
administrativo prévio. Desnecessidade. Rejeição.1 

PROCESSUAL CIVIL. Preliminar de carência do direito de ação, por
falta  de  interesse  processual.  Ausência  de  requerimento
administrativo prévio. Desnecessidade. Rejeição. - Não se pode exigir
o prévio requerimento administrativo do pagamento do DPVAT para
que a vítima de acidente o postule 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.2 

Assim, rejeito a preliminar.

1 PROCESSO n. 001.2005.029674-6/001. Relator: Des. MANOEL SOARES MONTEIRO. Julgamento: 05/05/2007.

2 PROCESSO n. 078.2005.000229-0/001. Relator: Juiz ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO. Julgamento: 31/03/2007.
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MÉRITO DO RECURSO:

Quanto  ao  mérito,  o  banco  apelante  tem  razão  em  parte,
notadamente  com relação  à  incidência  dos  juros  de  mora  a  partir  da
citação, e aos honorários advocatícios, afastando-se, de plano, a correção
monetária que alega existir a partir da instauração da relação processual.

In casu, vê-se que o autor sofreu acidente automobilístico no
dia  23 de  março  de  2012,  tendo recebido,  de  forma administrativa,  a
quantia R$ 1.250,00, e, levando-se em consideração o percentual relativo
à lesão sofrida, resta receber apenas R$ 540,00, o que foi consignado na
sentença, não sofrendo o feito insurgência recursal por parte do autor em
relação a esse valor.

Destarte, a insurgência do apelo do banco é de que os  juros
devem  fluir  a  partir  da  citação,  e  a  correção  monetária, desde  a
instauração da relação processual.

A  Súmula  426  do  STJ  dispõe  que  “os  juros  de  mora  na
indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Ora, não há dúvida alguma de que os juros moratórios deverão
correr a partir  da citação, quando, efetivamente, a parte adversa toma
ciência do acontecido.

Por sua vez, a correção monetária é regida pela Súmula 43 do
também STJ  que  assim  regula:  “Incide  correção  monetária  sobre
dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”

Ora,  o  efetivo  prejuízo é a  data  do acontecimento,  e  não a
instauração da relação processual.

No  que  tange  à  sucumbência,  também  assiste  razão  ao
apelante. Extrai-se dos autos que a condenação se deu em apenas R$
540,00, quando o autor reclamava na inicial a importância de R$ 2.700,00,
não podendo as partes arcar com o mesmo valor (50%) da sucumbência,
já que o banco apelante decaiu de parte mínima, devendo aplicar-se ao
caso o que dispõe o artigo 21 do CPC, in verbis:

Art.  21. Se cada litigante for  em parte vencedor e vencido, serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles
os honorários e as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o
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outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Assim, deve-se acolher essa irresignação.

Diante do exposto,  rejeito a preliminar e, no mérito, dou
provimento parcial à apelação, reformando a sentença em relação aos
honorários sucumbenciais, fixando-os em 20%, bem como no tocante aos
juros de mora, que deverão ter incidência a partir da citação, nos termos
da Súmula 426 do STJ,  à  base de  1% ao mês,  corrigidos  pelo  INPC,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
Direito Convocado, em substituição ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 19
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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