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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002956-66.2011.815.0371
Origem : 7ª Vara da Comarca de Sousa
Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Juiz Convocado)
Apelante : PORTO  SEGUROS  COMPANHIA  DE  SEGUROS
GERAIS S/A
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque  (OAB/PB nº
20.111-A)
Apelado : José Ailton Alves de Oliveira
Advogadas : Claudia Rejane Lima Pereira  Leite  (OAB/PB nº 9626)  e
Judith de Sousa Araújo (OAB/PB nº 10.996)

PRELIMINARES  E  PREJUDICIAL. CARÊNCIA  DE
AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO,  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  DECISÃO  DAS  MATÉRIAS
EM  AUDIÊNCIA  NA  VIGÊNCIA  DO  CPC/73.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO.  PRECLUSÃO.  NÃO
CONHECIMENTO.

–  Decisões emanadas na vigência do CPC/73, tomadas
na instrução processual, precluem se não recorridas no
tempo adequado.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  JUROS  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  NÃO
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CONHECIMENTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
EVENTO DANOSO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

–  Nas ações de cobrança do Seguro DPVAT, o  quantum
indenizatório  deve ser  corrigido  monetariamente  pelo
INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43 do
STJ).

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer as
preliminares, bem como a prejudicial, e, no mérito, por igual votação, não
conhecer de parte do recurso, na parte conhecida, negar provimento.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  PORTO
SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra  sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Sousa (fls. 118/121) que, nos
autos da ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, em face dela
ajuizada por José Ailton Alves de Oliveira, julgando procedentes os pleitos
exordiais,  condenou a  seguradora “a  pagar  à  parte  promovente,  a  título  de
indenização securitária,  o  valor de R$ 10.125,00 (dez mil  cento e vinte e  cinco
reais), tudo corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso
(Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula
426 do STJ)” – sendo R$ 3.375,00 relativo à invalidez permanente parcial
incompleta correspondente a lesão cranio-facial, quantificada em 25%, e R$
6.750,00  referente  à  invalidez  permanente  parcial  incompleta  em
decorrência  de  lesões  neurológicas  causadoras  de  danos  cognitivos,
quantificada em 50%.
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Condenou ainda a parte “demandada no pagamento das
custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação.”. 

Em suas razões, fls. 125/144, a ré argui as prefaciais de
carência  de  ação  por  ausência  de  requerimento  administrativo,
ilegitimidade  passiva  para  ser  substituída  pela  Seguradora  Líder  e
prescrição trienal.  No mérito,  sustenta  a  reforma da  decisão  para  que a
correção monetária e os juros de mora sejam contados a partir da citação,
utilizando-se  o  INPC  para  fins  de  correção,  serem  os  honorários
advocatícios fixados em 15%.

Contrarrazões, fls. 150/152, pela manutenção do decisum.

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  das  prefaciais,  sem
manifestação meritória fls. 159/165.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares(Juiz
Convocado) – Relator.

–  Do  não  conhecimento  das  preliminares  e  da
prejudicial de prescrição.

As  prefaciais  não  podem  ser  conhecidas,  vez  que  na
audiência preliminar, realizada em 11/05/2015, a parte ré não recorreu da
decisão  que  rejeitou  as  preliminares,  concordando  tacitamente  com  o
regular  procedimento  do  feito  para  se  chegar  à  decisão  de  natureza
meritória – o que implicou em preclusão tanto das questões preliminares,
bem como das prejudiciais, nos termos do CPC/73, vigente na data do ato
judicante.
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Assim  sendo,  não  conheço  das  preliminares  e  da
prejudicial de prescrição.

– Mérito.

As  matérias  referentes  aos  juros  e  à  verba  honorária
também não  podem ser  conhecidas,  por  força  da  ausência  de  interesse,
porquanto o magistrado decidiu em harmonia com o pleiteado no recurso.

Não há o que modificar quanto à correção monetária já
que,  quanto  ao  termo  inicial,  o  juízo  observou  a  Súmula  nº  43  do  STJ
(evento danoso), e o índice utilizado é o mesmo pleiteado pela insurgente.

Com  essas  considerações,  não  se  conheceu  das
preliminares e da prejudicial de prescrição Unânime. No mérito, por igual
votação, Negou-se Provimento ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de
abril de 2018, conforme certidão de julgamento de f.169, o Exmo. Sr. Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele  participando,  além
deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de abril de
2018.

    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                    J u i z  C o n v o c a d o / R E L A T O R
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