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PRELIMINARMENTE -  DIREITO INTERTEMPORAL – VIGÊNCIA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –  RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973 – MARCO TEMPORAL – DIA 18
DE  MARÇO  DE  2016  -  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES  DO  NOVO  DIPLOMA  –
TUTELA JURÍDICA DAS SITUAÇÕES CONSOLIDADAS NO TEMPO -
RECURSO  ANALISADO  COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –
ULTRATIVIDADE EXCEPCIONAL DA LEI REVOGADA. 

- O apelo interposto antes do dia 18 de março de 2016, dia de início da
vigência do Novo Código de Processo Civil, deve atender aos ditames
do antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ DE CARÁTER PERMANENTE – POLITRAUMATISMO NO
MEMBRO  SUPERIOR  DIREITO  -  DEBILIDADE  PERMANENTE  -
COMPROVAÇÃO -  APLICAÇÃO DA LEI  VIGENTE NA ÉPOCA DO
SINISTRO -  FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO
COM O GRAU DA INVALIDEZ -. PROPORCIONALIDADE - SÚMULA
474  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  UTILIZAÇÃO  DA
NORMA  Nº  11.945/09  -  INDENIZAÇÃO  JUSTA  E  EQUÂNIME  –
MATÉRIA  DECIDIDA  EM  ÂMBITO  DE  RECURSO  REPETITIVO  –
INADMISSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO
– INEXISTÊNCIA -  APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT E §1º-A, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
RECURSO  DA  SEGURADORA  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

- O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com base na lei
vigente à data da ocorrência do evento.

-  Comprovada  a  debilidade  permanente  parcial,  através  de  Laudo



realizado  por  perito  oficial,  devida  é  a  indenização  fixada  na  Lei  n.
11.945/2009.

-  “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez  parcial  do
beneficiário,  será  paga  de  forma proporcional  ao  grau  da invalidez.”
(Súmula  474,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  13/06/2012,  DJe
19/06/2012)

- RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO
OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA
DE  ACORDO  COM  A  PROPORCIONALIDADE  DA  INVALIDEZ.
SÚMULA N.º  474/STJ.  1.  Para  efeitos  do  art.  543-C  do  Código  de
Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau  da  invalidez  (Súmula  n.º  474/STJ).  2.  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO.1

-RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.  JULGAMENTO NOS MOLDES
DO  ARTIGO  543-C  DO  CPC.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE -
DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos
do  artigo  543-C  do  CPC:  1.1.  Em  ação  de  cobrança  objetivando
indenização  decorrente  de  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de
mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual  e  obrigação  ilíquida.  2.  Aplicação  ao  caso  concreto:  2.1.
Recurso especial provido.2

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5.ª
Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº
0000001-23.2015.815.0371 movida por Edinaldo Teodosio Ferreira; julgou procedente o
pedido  para  condenar  à  seguradora  ao  pagamento  de  indenização  no  valor  de  R$
5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção
monetária pelo INPC a partir da data do acidente e juros moratórios à base de 1%(um por
cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação.  Determinou,  ainda,  o  pagamento  de  honorários
advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada com tal  decisão, a  Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A. interpôs recurso apelatório, alegando ser a hipótese de modificação
da sentença em relação aos seguintes aspectos: a) necessidade de aplicação da Lei n.º
6.194/74  aos  casos  de  invalidez  permanente,  b)  da  incapacidade  da  parte  e
essencialidade de realização de perícia médica; c) juros legais e modificação do termo
inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação.

Por  fim,  requer  a  modificação  da  sentença  no  tocante  aos  pontos

1 STJ.  REsp  1246432/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em
22/05/2013, DJe 27/05/2013;

2(REsp  1098365/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  28/10/2009,  DJe
26/11/2009)



suscitados no recurso (fls. 119/128).

Contrarrazões apresentadas às fls. 142/144, pleiteando a manutenção da
sentença em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça  emitiu parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 151/153v).

É o relatório.

Decido.

Anoto  que o  caso  dos  autos  é  de  Apelação  Cível  contra  a  sentença
publicada em cartório no dia 13/01/2016 e interposta antes do dia 18 de março de 2016,
dia  de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil3,  aplicando-se  o  antigo
diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14 e1.046, todos do CPC/2015,
além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

O STJ já teve oportunidade de discorrer sobre o tema, afirmando que,
“em observância ao princípio tempus regit actum, o recurso será regido pela norma em
vigor ao tempo da publicação da decisão impugnada.”4 

Ainda, em recente decisão monocrática, publicada em   22/03/2016, o
Ministro Mauro Campbell Marques, aduziu que  “preliminarmente, afasto a incidência da
regra do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015, considerando que  os presentes aclaratórios
voltam-se contra decisão publicada em momento anterior ao início da vigência do
Novel Codex, o que deu-se apenas em 18/03/2016, de modo que incidem as regras
de admissibilidade e julgamento vigentes ao tempo da publicação da decisão ora
atacada, isto é, aquelas previstas no CPC/1973, que não possuía previsão expressa
acerca  da  necessidade  de  intimação  do  agravante  para  complementar  as  razões
recursais  na  hipótese  do  órgão  julgador  conhecesse  dos  aclaratórios  como  agravo
interno.”

Sendo assim, passo à apreciação do recurso à luz do CPC/73:

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Edinaldo Teodosio
Ferreira; em face da Nobre Seguradora S.A., objetivando o recebimento de seguro de
trânsito em razão de acidente automobilístico sofrido em  16.12.2012, do qual  resultou
debilidade permanente em seu membro inferior esquerdo e membros superiores.

A propósito, em se tratando de sinistro ocorrido, em setembro de 2011,
aplicam-se  como  parâmetros  de  condenação  os  critérios  previstos  na  legislação  nº
6.194/74 com a alteração dada pela Lei 11.945/09 cujo anexo prevê o pagamento de
indenizações  de  acordo  com o  grau  de  repercussões  das  debilidades  nos  casos  de
invalidez permanente.

A Lei 11.945/09 modificou o art. 3º da Lei 6.194/74 e, em seu anexo, criou
uma  Tabela  para  estabelecer  os  percentuais  a  serem  adotados  em  relação  ao  teto

3  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final do prazo
contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº.
95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras. Logo, a entraga em vigor se dá no dia
subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.

4  EDcl nos EREsp 1313870/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 1.7.2013. 



previsto em lei, incluindo desde danos corporais menos graves, até a invalidez total e o
evento morte.

A tese recursal não merece prosperar, eis que os parâmetros contidos na
Tabela do Seguro DPVAT, foram aplicados de forma irretocável pelo julgador.

Da análise do acervo probatório, observo que a avaliação médica para
fins  de  conciliação  elaborado  no  Mutirão  DPVAT atestou  a  existência  de  lesões  nos
membros  superiores  no  percentual  de  25%(vinte  e  cinco)  por  cento  do  segmento
anatômico e, no membro inferior esquerdo, apontou a existência do percentual de 50%
(cinquenta por cento) de lesão no referido segmento (fl. 95)

Sobrevindo a sentença de piso, o Magistrado entendeu por caracterizada
a invalidez permanente parcial, no percentual de 25%(vinte e cinco por cento), a incidir
sobre o valor nominal esculpido no art. 3.º, § 1.º, II da lei de regência, como também o
percentual  de  50%(cinquenta  por  cento)  correspondente  à  lesão  média  no  segmento
inferior esquerdo.

E,  considerando  as  debilidades  e  os  respectivos  graus,  aplicou  o
percentual de 70% sobre o patamar máximo de R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos),
encontrando o valor de R$ 9.450,00(nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Partindo  dessa  premissa,  o  julgador  realizou  a  adequação  dos
percentuais das lesões, tomando por base o referido valor, encontrando o montante de R$
8.100,00(oito mil e cem reais).

Todavia,  deduzindo  o  valor  recebido  na  via  administrativa,  restou  a
quantia de R$ 6.412,50(seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

E, como o apelado limitou o pedido inicial à quantia de R$ 5.062,50(cinco
mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), esse é o valor devido ao segurado
demandante.

Nesse contexto a indenização do seguro DPVAT foi arbitrada de forma
proporcional,  de  acordo  com  o  grau  da  debilidade  apresentada  pelo  segurado  em
decorrência do sinistro,  assim como dispõe a súmula nº  474 do Superior  Tribunal  de
Justiça a seguir disposta:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  da
invalidez.

Ademais, o Colendo STJ posiciona-se no sentido de que, para que seja
empregada  a  proporcionalidade  na  aplicação  do  quantum indenizatório,  é  possível  a
utilização dos parâmetros insculpidos pela Lei nº 11.945/09 bem como  pela tabela anexa
que apresenta percentuais de debilidades e patamares que servem como norte para a
quantificação da reparação securitária.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO



ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE
PARCIAL.  PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
OBSERVÂNCIA  DO  ART.  3º,  II,  DA  LEI  6.194/74.  AGRAVO
DESPROVIDO.  1.  A  Segunda  Seção,  ao  julgar  o  REsp
1.303.038/RS,  então  submetido  ao  rito  do  art.  543-C do  CPC,
como representativo da controvérsia,  sob a relatoria do insigne
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  firmou
entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do
CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao
grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008,
data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Em
caso de invalidez parcial,  o pagamento do seguro DPVAT deve
observar a respectiva proporcionalidade. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.5

Acerca  do  tema,  colaciono  julgado  decidido  em  âmbito  de  Recurso
Repetitivo o qual assentou a obrigatória utilização dos critérios de proporcionalidade na
fixação da indenização, vejamos:

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  JULGAMENTO  NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DPVAT.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  INVALIDEZ  PARCIAL.
INDENIZAÇÃO  A  SER  FIXADA  DE  ACORDO  COM  A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.
1.  Para  efeitos  do  art.  543-C do  Código  de  Processo  Civil:  A
indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez  parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.6

Nessa linha de raciocínio, colaciono recente posicionamento adotado por
este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 474,
DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.7

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
SENTENÇA  PROCEDENTE  EM  PARTE.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA
DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  DIREITO  DE  AÇÃO  E
PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA  APRECIAÇÃO  DO

5(AgRg  no  AREsp  473.711/MS,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  05/06/2014,  DJe
27/06/2014)
6 STJ.  REsp  1246432/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em

22/05/2013, DJe 27/05/2013;
7TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002148520138150181, - Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS
SANTOS , DJe em 12-12-2014;



PODER  JUDICIÁRIO.  GARANTIAS  CONSTITUCIONAIS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO E NEXO
CAUSAL  DEMONSTRADOS.  DEBILIDADE  PERMANENTE
CONFIGURADA.  CERTIDÃO  POLICIAL  ELABORADA  POR
AUTORIDADE  COMPETENTE.  LAUDO  PERICIAL
CONCLUSIVO. PROVAS SATISFATÓRIAS. APLICABILIDADE DA
LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO FIXADA
DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
REDUÇÃO DO QUANTUM. MEDIDA COGENTE.  REFORMA DO
DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO   DO  RECURSO.  -  Para  o
recebimento da indenização relativa ao Seguro DPVAT, não há
necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como
condição  para  o  beneficiário  ingressar  em juízo,  e  o  interesse
processual liga-se à necessidade de satisfação de uma pretensão
da parte que, se não propuser a demanda, pode vir a sofrer um
prejuízo.  -  Quando se  está  a  tratar  de  indenização de Seguro
DPVAT, deve ser aplicada a lei  em vigor à época do sinistro.  -
Dispondo a lei que as indenizações serão pagas considerando o
valor de até R$ 13.500,00 (treze mil  e quinhentos reais),  resta
evidente que o teto indenizatório só é atingido nos casos de morte
ou invalidez total permanente. - Nos termos da Súmula nº 474, do
Superior Tribunal  de Justiça, “A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional  ao  grau da  invalidez.”  -  Em decisão  prolatada no
Recurso Especial n° 1.303.038/RS, publicada em 19/03/2014, o
Superior Tribunal de Justiça considerou a “validade da utilização
de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da
indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior
a  16/12/2008,  data  da  entrada  em vigor  da  Medida  Provisória
451/08". O relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso desde que a
decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.8

No tocante à pretensão de modificação dos juros de mora e correção
monetária, a tese não comporta acolhimento.

Isso porque, os juros foram fixados no percentual adequado e fixou como
termo inicial  a citação, consoante os precedentes jurisprudenciais do STJ. Do mesmo
modo, a correção monetária não enseja reparos ao ser consignada a incidência desde a
data do evento danoso.

No STJ, a questão do termo inicial dos juros de mora já foi apreciada, em
sede de Recurso Repetitivo – REsp 1098365/PR. 

8(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00038983020138150371,  -  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,DJe em 02.03.2015);



Eis o teor da ementa:

RECURSO  ESPECIAL REPETITIVO.  JULGAMENTO  NOS  MOLDES
DO  ARTIGO  543-C  DO  CPC.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE -
DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos
do  artigo  543-C  do  CPC:  1.1.  Em  ação  de  cobrança  objetivando
indenização  decorrente  de  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de
mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual  e  obrigação  ilíquida.  2.  Aplicação  ao  caso  concreto:  2.1.
Recurso especial provido.9

Em outra oportunidade, o STJ, ainda em sede de Repetitivo, sinetou:

RECURSO  ESPECIAL REPETITIVO.  JULGAMENTO  NOS  MOLDES
DO  ARTIGO  543-C  DO  CPC.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE -
DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos
do  artigo  543-C  do  CPC:  1.1.  Em  ação  de  cobrança  objetivando
indenização  decorrente  de  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de
mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual  e  obrigação  ilíquida.  2.  Aplicação  ao  caso  concreto:  2.1.
Recurso especial provido.10

Quanto à correção monetária, também já houve decisão do STJ, sob o rito
do art. 543-C do CPC, senão vejamos:

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  CIVIL.  SEGURO  DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA
DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da
forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da
Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006,
convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da
incidência  de  correção  monetária.  2.  Controvérsia  em  torno  da
existência  de  omissão  legislativa  ou  de  silêncio  eloquente  da  lei.  3.
Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao
direito  de  correção  monetária  no  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74,  com  a
redação  da  Lei  nº  11.482/2007,  no  sentido  da  inexistência  de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art.
543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações
por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da
Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a
data do evento danoso.  5.  Aplicação da tese ao caso concreto para
estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento
danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.11

9(REsp  1098365/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  28/10/2009,  DJe
26/11/2009)
10(REsp  1120615/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  28/10/2009,  DJe
26/11/2009)

11(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015,
DJe 02/06/2015);



Ressalte-se,  que  tal  entendimento,  prevalece  mesmo  nos  casos  de
quitação parcial do seguro na esfera administrativa:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  COMPLEMENTAÇÃO.  ANÁLISE  DE
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO  EVENTO  DANOSO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  Refoge  à
competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar suposta ofensa a
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Na ação de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT o
termo  inicial  da  correção  monetária  é  a  data do  evento  danoso.
Precedentes  do  STJ.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.12

Outrossim,  considerando que  o  entendimento  esboçado  pelo  magistrado
sentenciante está em consonância com os posicionamentos e súmulas  adotados pelo
STJ,  patente  é  a  manifesta  contrariedade  do  presente  recurso  com  a  jurisprudência
dominante na citada Corte.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto no art.
557, caput, do Código de Processo Civil/73 cuja redação assim dispõe:

Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, com supedâneo no artigo
55713,   caput do CPC/73,   mantendo incólume a decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, prescindindo, assim, de sua apreciação pelo Órgão fracionário.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de maio de 2016.

 
Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                  Relatora

G/01

12(AgRg no REsp 1482716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe 16/12/2014)
13Art.  557.  O relator  negará  seguimento a recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557



