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AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
DPVAT.  MORTE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. MANUTENÇÃO
DA  DECISÃO.  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS.
REJEIÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  PELA
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 557, § 1º, DO CPC. DESROVIMENTO DO
RECURSO.

- A escolha da Seguradora contra quem vai litigar o
beneficiário do seguro DPVAT pertence, tão
somente, a este, não sendo oponível a resolução do
CNSP, que criou a entidade líder das seguradoras.

-Seguradora  Apelante  que  manifesta,
expressamente,  a  sua  oposição  quanto  ao  direito
postulado pela parte Recorrida, com a apresentação
da Contestação nos autos, já configura a instauração
do conflito de interesses e, assim, o interesse de agir
e a condição de ação.

-  “Estando provado que ocorreu o acidente  e que
houve  a  morte  do  acidentado,  devida  é  a
indenização,  pois  o  objetivo  da  lei  é  apenas
assegurar  indenização  pelos  danos  pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre.”
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- Art. 4º: A indenização no caso de morte será paga
de  acordo  com  o  disposto  no  art.  792  da  Lei  no

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

-  “Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula 43
do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  Rejeitar  as  preliminares e,  no  mérito,
DESPROVER O AGRAVO INTERNO,  nos  termos do voto  do Relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 144.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela  Mapfre  Seguros

Gerais S/A contra o decisum de fls.122/125 que, com base no art. 557, § 1º, do

CPC/73, negou seguimento ao recurso Apelatório, mantendo a Sentença em

todos os seus termos.

Em  suas  razões,  pugna  o  Agravante,  às  fls.  127/130,  pela

reconsideração da decisão. Caso contrário, o julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  135/139  pelo

desprovimento  do  recurso  e,  em  consequência,  manutenção  da  Decisão

Monocrática.

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, visando

orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente à

aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou

Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

2



Agravo Interno na Apelação Cível nº 00008322-41.2014.815.2001

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela

manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos

de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, revisando a matéria, continuo convicto  que a Decisão

Monocrática recorrida não merece reparos.

Na ocasião, rejeitei a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o

fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica

no sentido de que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte

legítima para responder pelo pagamento do seguro obrigatório, inclusive com

direito de regresso contra o eventual causador do sinistro. 

Rejeitei,  também,  a  preliminar  de  falta  de  interesse  de  agir.

Apliquei  ao  caso  a  regra  de  transição  imposta no  precedente  do  Supremo

Tribunal  Federal  quando  do  julgamento,  com  repercussão  geral,  do  RE

631.240,  pois  a  ação  foi  ajuizada  em 19.03.2014,  antes  do julgamento  do

Recurso  Extraordinário  paradigma  (03.09.2014),  no  que  se  refere  a

apresentação de contestação.

A regra de transição estabelece que:”Quanto às ações ajuizadas

até a  conclusão do presente julgamento (03.09.2014)),  sem que tenha havido

prévio  requerimento  administrativo  nas  hipóteses  em  que  exigível,  será

observado o seguinte:(...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de

mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 

No mais, a Seguradora apresentou Contestação se opondo ao

direito  postulado  pelos  ora  Agravados,  o  que  caracteriza  a  instauração  do

conflito de interesse e, assim, o interesse de agir e a condição de ação.
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Quanto ao mérito, como a parte agravante não trouxe nenhum

subsídio  capaz  de  modificar  a  conclusão  do  Decisum Agravado,  subsiste

incólume o entendimento nele esposado, não merecendo prosperar o presente

recurso. 

Só  a  título  de  esclarecimento,  quanto  ao  argumento  da

Agravante de que não pode ser realizado o ressarcimento da indenização do

Seguro DPVAT, pelo fato da vítima ter  se acidentado em veículo automotor

abaixo de 50 cilindradas, sem licenciamento e emplacamento junto ao órgão

competente, entendo, com base nas decisões dos nossos Tribunais, que o fato

do  de  cujus pilotar  ciclomotor  de  50  cilindradas  e  não  possuir  registro,

licenciamento,  nem  emplacamento,  não  afasta  a  responsabilidade  da

Seguradora em pagar prêmio, quando comprovado o acidente.

Nesse sentido, seguem decisões:

APELAÇÕES  CÍVEIS  -  COBRANÇA  DO  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT  -  PRETENSÃO  DE
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO
ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTIGOS 31 E 32
DA LEI Nº 11.945/09 NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO
DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DAS ADINS 4627 E 4350
- PRETENSÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO, ADEMAIS,
QUE  DEVE  SER  PROPORCIONAL À  EXTENSÃO  DA
LESÃO  -  REGULARIZAÇÃO  DO  SINISTRO  -
APRESENTAÇÃO DO DUT PAGO - DESNECESSIDADE
-  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -  PERCENTUAL
ADEQUADO - ATUALIZAÇÃO DA COBERTURA DESDE
A EDIÇÃO  DA MP 340/2006  -  IMPOSSIBILIDADE NO
CASO  -  INOVAÇÃO  RECURSAL.RECURSO  01
PARCIALMENTE  CONHECIDO,  E  NESTA,
DESPROVIDO.RECURSO  02  DESPROVIDO.  1(...)  3  -
Desnecessária  a  apresentação  do  DUT  do  veículo,
porquanto  a  falta  de  pagamento  do  prêmio,  não  é
motivo para recusa do pagamento da indenização do
DPVAT. Súmula nº 257- STJ. 4 - A verba honorária deve
ser mantida no patamar de 10%, pois arbitrada de acordo
com as alíneas a, b e c, do § 3º, do artigo 20, do Código
de Processo Civil. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1317963-0 -
Arapongas - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 05.02.2015)
(TJ-PR  -  APL:  13179630  PR  1317963-0  (Acórdão),
Relator:  Luiz  Lopes,  Data  de  Julgamento:  05/02/2015,
10ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  DJ:  1538
01/04/2015)

EMENTA -  APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE
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SEGURO  –  ACIDENTE  ENTRE  MOBILETE  E
MOTOCICLETA  –  VEÍCULOS  AUTOMOTORES  –
INDENIZAÇÃO  DPVAT  -  DEVIDA  -  NEXO  CAUSAL
ENTRE  O  ACIDENTE  E  A  INVALIDEZ  –
COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DO  EVENTO  DANOSO  –  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  Seguro obrigatório tem por finalidade
indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados
por  veículos  automotores  de  via  terrestre  (todo
veículo de propulsão que circular por meios próprios)
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
Ocorrido  o  acidente  de  trânsito,  aferidas  as  lesões
experimentadas  pela  vítima  e  que  delas  advieram sua
invalidez  permanente,  patenteando  o  nexo  de
causalidade enliçando o evento danoso à incapacidade
havida,  assiste-lhe  o  direito  de  receber  a  indenização
derivada  do  seguro  obrigatório  –  DPVAT.  A  correção
monetária é devida desde a data do acidente, com o fim
de preservar o poder de compra do valor da indenização.
(8 de setembro de 2015. 5ª Câmara Cível. Apelação - Nº
0819458-69.2014.8.12.0001 - Campo Grande.  Relator –
Exmo. Sr. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso).

Por tais razões, ratifico o meu posicionamento monocrático,

DESPROVENDO O AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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