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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
MORTE.  INDENIZAÇÃO.  FILHOS.  HERDEIROS.  PROCE-
DÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  ERRO MATERIAL.  NOME ES-
TRANHO A LIDE NO DISPOSTIVO. EXCLUSÃO. NECESSI-
DADE DE RATEIO DA INDENIZAÇÃO ENTRE OS PROMO-
VENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO
DA LEI  Nº 6.194⁄74,  COM REDAÇÃO DADA PELA LEI  Nº
11.482⁄2007. APLICAÇÃO DO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR
REFLETE  A  INFLAÇÃO.  ENTENDIMENTOS  JURISPRU-
DENCIAIS.  REFORMA  PARCIAL DA  SENTENÇA.  PROVI-
MENTO DO APELO.

Como no dispositivo o Juízo a quo assinala o nome de “ARISTEU FERREI-
RA”, parte completamente estranha à lide, deve ser corrigido tal erro ma-
terial, excluindo-se o nome da decisão.

A indenização de R$ 13.500,00 fixada na sentença deve ser rateada em
partes iguais entre os promoventes, herdeiros do segurado de DPVAT.

Como a correção monetária tem por finalidade recompor o poder aquisiti-
vo da moeda corroída pela inflação e considerando a omissão da Lei de re-
gência dos seguros DPVAT, nada mais justo, portanto, que seja aplicado
aquele que melhor recompõe a perda monetária do período. E nesse
caso,a exemplo da jurisprudência doméstica e pátria, o melhor índi-
ce a ser aplicado é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima

relatados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório.
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Con-
sórcios do Seguro Dpvat S/A contra a sentença de fls. 111/113 proferida pelo Juízo da Vara
Única de Taperoá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Maria do
Socorro Campos e outros em face da apelante. 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a promo-
vida a pagar as autoras o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a
ARISTEU FERREIRA, a esse numerário incidam juros moratórios a partir da cita-
ção, à base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária desde a ocorrência
do sinistro. 
Arcará a parte demandada com as custas processuais relativas ao feito e honorá-
rios advocatícios em favor do patrono da parte adversa, arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa (atualizado somente pelo IGP-M).”

Irresignada, a promovida apresentou recurso apelatório (fls. 116/120),
pugnando, inicialmente, pela correção de erro material, sendo necessária a exclusão no dispo-
sitivo de nome estranho a lide (ARISTEU FERREIRA). Aduz, ainda, a necessidade de rateio
do valor da condenação entre as partes promoventes.  Por fim, pugna pela modificação do
índice de correção monetária fixado em IGPM para INPC. 

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 128/131)

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 138/140, opinou
pelo provimento parcial do recurso apelatório.

É o relatório. V O T O

A presente lide versa sobre indenização decorrente de Seguro Obriga-
tório DPVAT, que se caracteriza por ser um contrato legal, de cunho eminentemente social,
com regras definidas em norma própria, regido pela Lei nº 6.194/74.

Depreende-se dos autos que, em 04/03/2015, Manassés José do Nasci-
mento, genitor dos demandantes, faleceu em virtude de acidente automobilístico, conforme
certidão de óbito acostada à fl. 16. 

O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido nos termos do re-
latório supra. 

A irresignação do apelante resume-se ao erro material  constante  no
dispositivo da sentença, a necessidade de rateio da indenização, bem como a modificação do
índice de correção monetária utilizado.

Pois bem. Merece reforma parcial a sentença. 

Do erro material

De fato, observa-se que no dispositivo o Juízo a quo assinala o nome
de “ARISTEU FERREIRA”, parte completamente estranha à lide, pelo que deve ser corrigido

2



tal erro material, como sustentado pela seguradora apelante, excluindo-se o nome de Aristeu
Ferreira do decisum. 

Da indenização

Por sua vez, como bem destacou o douto representante do  Parquet,
bem aplicou o Juízo a quo a legislação de regência do caso em apreço, condenando a segura-
dora promovida ao pagamento do valor indenizatório para Seguro Dpvat, nos casos de morte,
fixado no seu teto,  R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),  conforme previsão na lei
11.842/2007. Todavia laborou em equívoco quando deixou de especificar o quinhão a ser re-
servado para cada promovente/herdeiro. 

Assim, a indenização de R$ 13.500,00 fixada na sentença deve ser ra-
teada em partes iguais entre os promoventes, cabendo a cada um deles o valor de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais).

Do índice de correção monetária aplicado

Pugna o apelante pela  aplicação do INPC como índice de correção
monetária e não do IGP-M como determinado pelo Juízo a quo.

O § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194⁄74, com redação dada pela Lei n.
11.482⁄2007, prevê a possibilidade de atualização monetária (correção monetária) da indeni-
zação devida pelas seguradoras do seguro DPVAT, quando não pagas no prazo devido, porém
não estipula especificamente o índice a ser aplicado. In verbis:

“§ 7o  Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento
do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à corre-
ção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios
com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.”

Assim, como a correção monetária tem por finalidade recompor o po-
der aquisitivo da moeda corroída pela inflação e considerando a omissão da Lei de regência
dos seguros DPVAT, nada mais justo, portanto, que no caso dos autos seja aplicado como fa-
tor de correção aquele que melhor recompõe a perda monetária do período. E nesse caso,
como requer o apelante, a exemplo da jurisprudência doméstica e pátria, o melhor índice a ser
aplicado é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

Veja-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  MODIFICATIVO.  Seguro
DPVAT. Contradição. 01. Valor da indenização. Vício não caracterizado. Preten-
são de rediscussão da matéria entalhada no acórdão hostilizado. Impossibilidade.
02.  Percentual  dos  honorários.  Contradição  entre  fundamentação  e  dispositivo.
Correção. Omissão. Existência. Fixação do INPC como índice de correção mone-
tária. Embargos  de  declaração  parcilamente  acolhidos.  (TJPB;  EDcl  0000444-
50.2014.815.0551; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque; DJPB 17/05/2017; Pág. 7)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PRO-
POSITURA DA DEMANDA.  LAUDO IML.  DESNECESSIDADE.  PRESCRIÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.  INVALIDEZ PARCIAL.  COMPROVAÇÃO.  INDENIZA-
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ÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ÍNDICE.
INPC.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  COMPENSAÇÃO.  VEDAÇÃO.  REDIS-
TRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. I - Por não desobedecer aos comandos
dos artigos 282 e 283 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação, e não
se enquadrando a exordial em quaisquer das hipóteses do parágrafo único do arti-
go 295 do mesmo diploma legal, não pode a exordial ser tachada de inepta. II  O�
laudo do IML só é exigido em procedimento administrativo, se houver dúvida quan-
to ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões (§ 4 do art. 5º da Lei
6.194/74), não sendo indispensável à propositura da ação. III - Considerando que a
ação para o recebimento do seguro  DPVAT foi proposta dentro do prazo trienal,
contados da ciência inequívoca do caráter  permanente da invalidez,  confirmada
mediante laudo médico, afasta-se a preliminar de prescrição. IV  O pagamento da�
indenização deverá ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano de-
corrente, sendo válida a utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a pro-
porcionalidade da indenização ao grau de invalidez. V  Evidenciado que o grau�
das lesões sofridas pelo segurado enquadra-se como parcial incompleta, e que o
cálculo se encontra de acordo com o disposto no inciso II do artigo  3º da Lei nº
11.945/2009, mantém-se o valor estipulado na sentença. VI  O termo inicial para�
a incidência da correção monetária é a data do evento danoso. VII  O INPC é o�
índice adotado para correção dos débitos judiciais. Jurisprudência do STJ. VII �
Descabida a compensação dos honorários sucumbenciais, quando a sentença já foi
prolatada sob a vigência do  novo CPC, sendo necessária, em razão da alteração
parcial do decisium, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a respectiva majo-
ração, nesta Instância, nos moldes dos §§ 11 e 14, do art. 85, do CPC/2015. PRELI-
MINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-BA Clas-
se: Apelação,Número do Processo: 0535959-69.2014.8.05.0001, Relator (a): Adria-
na Sales Braga, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 22/03/2017 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDI-
DO ADMINISTRATIVO QUE É O FATO GERADOR DA PRETENSÃO - ATUALI-
ZAÇÃO DO VALOR PREVISTO LEGALMENTE DEVIDA - ÍNDICE INPC - HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS
DE APELAÇÃO DESPROVIDOS (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1277526-3 - Região
Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Cambé - Rel.: José Augusto Gomes
Aniceto - Unânime - - J. 16.10.2014) ]

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RE-
PARTIÇÃO PROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART.  21 DO  CPC - COM-
PENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA
- INPC - ÍNDICE INSTITUÍDO PELA TABELA DA CGJ/MG. Não há que se falar
em transferência total dos ônus sucumbenciais à parte autora, quando lhe foi reco-
nhecido o direito, até então negado pela seguradora ré, à indenização relativa ao
seguro obrigatório, mas devendo referidos ônus serem repartidos proporcionalmen-
te entre as partes na hipótese dos autos, em que a indenização foi fixada em pata-
mar bem inferior ao pretendido pela requerente. Incabível a compensação dos ho-
norários advocatícios de sucumbência, em face da não equivalência da condenação
atribuída a cada uma das partes e por se tratar de verba que é devida ao profissio -
nal e não ao seu representado. A correção monetária do valor fixado a título de in-
denização pelo seguro DPVAT deverá ter como base o INPC, que corresponde ao
índice oficial adotado pela Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado.
101450849408500011 MG 1.0145.08.494085-0/001(1) Publicação 28/01/2010 Jul-
gamento 10 de Novembro de 2009 Relator ARNALDO MACIEL

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO  DPVAT - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006 CONVERTIDA NA LEI  11.482/2007 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESNECESSIDADE
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DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - RECURSO ADESIVO - AFASTADA AR-
GUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
340/2006 -  VALOR DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO A LEI  11.482/2007 - INCI-
DÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO
ÍNDICE DO INPC E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - APELO DES-
PROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Qualquer seguradora inte-
grante do grupo responsável pelo pagamento do seguro obrigatório DPVAT tem le-
gitimidade para figurar no pólo passivo das ações de cobrança da referida indeni-
zação. Se há prova apontando a invalidez permanente decorrente de acidente de ve-
ículo, desnecessária aferir se a invalidez é total ou parcial. A conversão da medida
provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da relevância e urgência
dessa espécie de ato normativo. A lei adequada à espécie é a vigente ao tempo do
sinistro. No caso concreto, ocorrido o acidente em 2007, a legislação a ser aplicada
é a de nº 11.482/207, com referência ao valor da indenização. Correção monetária
pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora a contar da citação. Honorá-
rios  advocatícios  arbitrados  nos  termos  do  art.  20,  §  3º do  CPC.  (TJ-MT  Ap
30198/2009,  DES.  A.  BITAR FILHO,  SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,  Julgado em
24/02/2010, Publicado no DJE 05/03/2010)

Feitas estas  considerações,  dou provimento ao recurso apelatório
para:

1) Excluir o nome de “ARISTEU FERREIRA” da parte dispositiva da
sentença;

2) Determinar o rateio da indenização fixada em partes iguais entre os
promoventes, cabendo a cada um deles o valor de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais);

3) Fixar como índice de correção monetária o INPC -  Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desembargadora Maria das
Graças Morais Guede Presidente.  Presente  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batis -
ta  Barbosa  (Juiz  com jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Hen-
riques  de  Sá  e  Benevides (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

 
Presente ao  julgamento,  também, a Exma. Dra. Ana Cândida Espíno-

la, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001071-42.2015.815.0091 -  Vara Única de Taperoá

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Con-
sórcios do Seguro Dpvat S/A contra a sentença de fls. 111/113 proferida pelo Juízo da Vara
Única de Taperoá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Maria do
Socorro Campos e outros em face da apelante. 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a promo-
vida a pagar as autoras o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a
ARISTEU FERREIRA, a esse numerário incidam juros moratórios a partir da cita-
ção, à base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária desde a ocorrência
do sinistro. 
Arcará a parte demandada com as custas processuais relativas ao feito e honorá-
rios advocatícios em favor do patrono da parte adversa, arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa (atualizado somente pelo IGP-M).”

Irresignada, a promovida apresentou recurso apelatório (fls. 116/120),
pugnando, inicialmente, pela correção de erro material, sendo necessária a exclusão no dispo-
sitivo de nome estranho a lide (ARISTEU FERREIRA). Aduz, ainda, a necessidade de rateio
do valor da condenação entre as partes promoventes.  Por fim, pugna pela modificação do
índice de correção monetária fixado em IGPM para INPC. 

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 128/131)

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 138/140, opinou
pelo provimento parcial do recurso apelatório.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 26 de junho de 2017.
                             
              
   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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