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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.   ACIDENTE  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  FRATURA  EXPOSTA  DA
PERNA DIREITA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA
À  REALIZAÇÃO  DE  PAGAMENTO
COMPLEMENTAR.   INSURGÊNCIA  CONTRA  A
VERBA  HONORÁRIA  ARBITRADA  E  O  ÍNDICE
APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA
DO DECISUM. PROVIMENTO. 

-  Nas demandas em que os litigantes forem em parte
vencedor  e  vencido,  incide  a  sucumbência  recíproca
delineada no art. 86 do CPC/2015.
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-  Cuidando-se de atualização monetária em ações que
envolvem  o  seguro  DPVAT,  o  INPC  é  o  índice  a  ser
observado, conforme entendimento de nossas Cortes de
Justiça. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A ,  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade em prover o recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra  sentença, fls. 98/100,
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, nos autos
da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por Francimar Calixto de
Lima. 

O magistrado de  1º  grau julgou procedente  o  pedido
vestibular condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo
juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial, e correção monetária
desde o evento danoso (03/10/2009), conforme a súmula 43 do STJ.

Condenou  a  promovida  ao  pagamento  das  custas,
despesas processuais e honorários à base de 20% (vinte) sobre o valor da
condenação, em conformidade com a determinação contida no § 2º do art.
85 do CPC/2015. 

Em razões recursais, fls. 104/109, a recorrente requer o
reconhecimento  da  sucumbência  recíproca,  assim  como,  a  aplicação  do
INPC  para  fins  de  incidência  da  correção  monetária.  Postula,  assim,  o
provimento recursal. 
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Contrarrazões,  fls.  115/117,  requerendo  o
desprovimento do apelo. 

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  122/123,
opinando apenas pelo regular processamento do recurso, sem manifestação
meritória. 

É o relatório.

V O T O
Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes-

Relatora

Contam  os  autos  que  Francimar  Calixto  de  Lima
interpôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT com o objetivo de receber
indenização  securitária,  em  razão  de  fratura  exposta  na  perna  direita,
causada por acidente de trânsito,  ocorrido na data  de  03 de outubro de
2009, conforme Boletim de Ocorrência nº 066/2010, na cidade de Catolé do
Rocha. 

O  processo  seguiu  o  seu  trâmite  regular,  tendo  o
magistrado de 1º grau julgado procedente o pedido vestibular, condenando
a seguradora a pagar ao promovente a importância de R$ 2.362,50 (dois mil,
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo juros de
mora de 1% ao mês desde a citação inicial, e correção monetária desde o
evento danoso (03/10/2009) conforme a súmula 43 do STJ.

A insurreição  da  seguradora  cinge-se  ao  capítulo  da
decisão que arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação,  requerendo  a  incidência  da  sucumbência  recíproca,  assim
como a aplicação do INPC,  índice a  ser  observado para a  incidência  da
correção monetária. 
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Vejamos. 

Com relação aos honorários advocatícios, com razão a
apelante.

Isso porque, no caso em apreço, os litigantes foram em
parte vencedor e vencido, considerando que o pedido inicial consistiu na
condenação da seguradora na importância de R$ 11.137,50 (onze mil, cento
e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Em sendo assim, o julgamento comporta a aplicação do
art. 86 do CPC/2015, nesses termos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão

proporcionalmente distribuído entre eles as despesas. 

 
De forma que na hipótese não incide o § 2º do art. 85,

mas sim a sucumbência recíproca delineada no art. 86 do CPC/2015. 

No tocante à aplicação do INPC, índice a ser observado
para  a  incidência  da  correção  monetária,  igualmente  assiste  razão  à
seguradora recorrente. 

A esse respeito, jurisprudência da nossa Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -  AÇÃO DE COBRANÇA DE

SEGURO DPVAT - Alegação DE OMISSÃO - JUROS, CORREÇÃO

MONETÁRIA  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -

CONDENAÇÃO  NA  SENTENÇA  PARCIALMENTE

MODIFICADA - FIXAÇÃO APENAS DO ÍNDICE OMISSO - INPC

- INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO - Pretensão

de reexame - Inadmissibilidade - ACOLHIMENTO PARCIAL. Os

embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos

processuais,  exigindo-se,  para  seu  acolhimento,  que  estejam
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presentes os pressupostos legais de cabimento. Restando evidente

que  o  julgado  deu  parcial  provimento  à  apelação,  os  demais

termos  da  sentença  permanecem  válidos  (juros,  correção

monetária  e  sucumbência).  Ausente  pronunciamento no julgado

quanto  ao  índice  de  correção  monetária,  igualmente  omisso  na

sentença, há de acolherem-se parcialmente os embargos a fim de

aclarar  o  ponto  que  deixou  de  ser  pronunciado.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008329320148150181, - Não

possui  -,  Relator  DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA

CAVALCANTI , j. Em 29-06-2017).  

O egrégio  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  assim
dispõe: 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  SEGURO  -  DPVAT  -  SEGURO

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL -

QUANTIFICAÇÃO DA COBERTURA 

-  A cobertura  resultante  do  seguro  DPVAT,  quando  em  pauta

invalidez permanente, deve levar em conta seu grau tecnicamente

apurado  e  tem  por  base  de  cálculo  o  teto  previsto  na  Lei  nº

6.194/74 com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº

340/06 e Lei nº 11.482/07. 

É  sabido  que  o  IGPM  é  índice  inaplicável  a  título  de  correção

monetária, por não refletir a variação dos preços ocasionada pela

inflação,  devendo  incidir  de  acordo  com  os  índices  divulgados

pela Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, que adota o INPC.

Recurso  não  provido.  (TJMG  Apelação  Cível  1.0024.09.500299-

4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Nilo  Lacerda  ,  12ª  CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 31/10/2012, publicação da súmula em 12/11/2012) 

De fato, cuidando-se de atualização monetária em ações
que envolvem o seguro DPVAT, o INPC é o índice a ser aplicado, conforme
entendimento de nossas Cortes de Justiça. 
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Face ao exposto, DOU  PROVIMENTO AO RECURSO
APELATÓRIO, reconhecendo a incidência da sucumbência recíproca entre
as partes, assim como a aplicação do INPC, como índice a ser observado
para a atualização monetária. 

É como voto. 

Presidiu a sessão, com voto, a Exma. Desembargadora
Maria das Graças Morais  Guedes (relatora).  Presentes no julgamento o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente  ao  julgamento  também,  a  Exma.  Dra.  Ana
Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Gabinete no TJ/PB, em 09 de agosto de 2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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