
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0002527-54.2013.815.0331 — 4ª Vara de Santa Rita
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque (OAB/PB nº 20.111-A)
Apelado : Marcelo de Brito Silva
Advogados : Marília do Carmo Rocha (OAB/PB nº 14.358) e outros

PRELIMINARES  —  A)  FALTA  DE INTERESSE PRO-
CESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  —  INOCOR-
RÊNCIA — B) CERCEAMENTO DE DEFESA — POSSI-
BILIDADE DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE
— REJEIÇÃO.

— “Considerando que a ação foi ajuizada antes do julgamento do re-
curso extraordinário com repercussão geral, no qual o STF decidiu que
o prévio requerimento administrativo é indispensável para autorizar a
propositura da ação, e que houve integralização processual, inclusive
com apresentação de contestação,  resta caracterizado o interesse de
agir pela resistência à pretensão. - No caso, levando em conta que a
demanda foi protocolada anteriormente ao julgamento do precedente
paradigma (03/09/2014), e que a demandada apresentou contestação,
está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, de-
vendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução
do  mérito.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017702320128150581, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES
DA SILVA , j. em 31-01-2017) 

— “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado
quando o feito está devidamente instruído, tornando-se desnecessária
a oitiva de outras testemunhas. Além do que, o juiz é o destinatário da
prova,  a  ele  cabe  decidir  sobre  a  necessidade  de  sua  realização.
” (Apelação  nº  0015527-68.2012.8.01.0001,  2ª  Câmara  Cível  do
TJAC, Rel. Regina Ferrari. j. 13.10.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL — COBRANÇA — SEGURO OBRI-
GATÓRIO  (DPVAT)  —  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO
COM DEBILIDADE PERMANENTE —  ART. 8º, II, DA
LEI Nº 11.482/2007 — GRADAÇÃO ATRAVÉS DA TA-
BELA PREVISTA NA LEI Nº  11.945/2009  — SÚMULA
474  DO  STJ  —  OMISSÃO  QUANTO  AO  ÍNDICE  DE
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CORREÇÃO MONETÁRIA  — PROVIMENTO  PARCI-
AL.

—  O art.  8º,  inciso II,  da lei  nº 11.482/07 prevê a quantia de até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez
permanente.

— Consoante preceitua a Súmula nº474, do Superior Tribunal de Jus-
tiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invali-
dez.” 

Vistos, etc.

Trata-se de  apelação cível interposta  pela  Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a sentença de fls. 99/103, proferida nos
autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por  Marcelo de Brito Silva,
julgando procedente o pedido, para condenar a promovida ao pagamento de R$ 853,75
(oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária
a partir do evento danoso e juros de mora da citação. Honorários advocatícios arbitrados
em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A apelante, às fls. 105/125, levantou as preliminares de falta de
interesse processual e cerceamento de defesa. No mérito, destaca a ausência de nexo de
causalidade entre o acidente e o dano decorrente, bem como a incorreção no valor arbi-
trado a título de indenização. Por fim, afirma que houve omissão quanto ao índice da
correção monetária, que os juros de mora incidir a partir da citação, além de requerer a
aplicação da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões (fls. 134). 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
o parecer de fls. 142/145, opinando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo to-
tal desprovimento do recurso apelatório.

É o Relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

a) Falta de Interesse Processual

A apelante afirma que o feito deve ser extinto, em razão da au-
sência de prévio requerimento administrativo.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal  — na mesma linha
de raciocínio seguida no Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do Ministro
Roberto Barroso, que trata de benefício previdenciário, com repercussão geral reconhe-
cida — assentou que a necessidade de prévio requerimento administrativo também
é condição para o acesso ao poder judiciário nas ações de cobrança de seguro DP-
VAT (RE nº 824712).

Nesse sentido:
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO GERAL.  PRÉ-
VIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  E  INTERESSE  EM
AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do di-
reito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciá-
rios depende de requerimento do interessado, não se caracterizan-
do ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferi-
mento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de re-
visão,  restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício  anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado dire-
tamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial  na  matéria,  inclusive  no  Supremo  Tribunal  Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas
até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que te-
nha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em
que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está ca-
racterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão so-
brestadas, observando-se a sistemática a seguir.  7. Nas ações so-
brestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo
em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postula-
ção administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pe-
dido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pe-
dido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o
feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e
(iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar
em conta a data do início da ação como data de entrada do requeri-
mento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se
dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para deter-
minar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar
a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada
a postulação administrativa, o INSS será intimado para que,  em 90
dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, con-
siderando como data de entrada do requerimento a data do início da
ação,  para todos os efeitos  legais.  O resultado será  comunicado ao
juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.  (RE
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631240,  Relator(a):   Min.  ROBERTO BARROSO,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  03/09/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUS-
SÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-
11-2014) (Grifo nosso).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JU-
DICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CA-
RACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.  AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO  INEXISTENTE  MAS  DESNECESSÁRIO
PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CON-
TESTAÇÃO  DE  MÉRITO  DA  SEGURADORA  (RE  631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 824712 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Tur-
ma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DI-
VULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) 

Ocorre que, no caso ora em exame, a ação foi proposta em 2013
e a contestação apresentada no mesmo ano (fls. 21), dessa forma, observando-se a orien-
tação do RE 631240, desnecessária a juntada de requerimento administrativo ao caso.

No mesmo norte:

APELAÇÃO.  COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT.  EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTE-
RESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DEMANDA  PROPOSTA  ANTES  DO  JUL-
GAMENTO DE RE 631240. REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO
REPETITIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANULA-
ÇÃO DA SENTENÇA. CPC, ART. 932, V, B. - Considerando que a
ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso extraordinário
com repercussão geral, no qual o STF decidiu que o prévio reque-
rimento administrativo é indispensável para autorizar a proposi-
tura da ação, e que houve integralização processual, inclusive com
apresentação  de  contestação,  resta  caracterizado  o  interesse  de
agir pela resistência à pretensão. - No caso, levando em conta que
a demanda foi protocolada anteriormente ao julgamento do prece-
dente  paradigma  (03/09/2014),  e  que  a  demandada  apresentou
contestação, está caracterizado o interesse de agir pela resistência
à pretensão, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o pro-
cesso sem resolução do mérito. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00017702320128150581, - Não possui -,  Relator DES.
JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 31-01-2017) 

Logo, rejeito a preliminar.

b) Cerceamento de Defesa

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, pois não
houve sua intimação para se manifestar sobre o laudo pericial, bem como destaca que
não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide.
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Não merece prosperar a referida alegação, pois, de acordo com a
nota de foro de fls. 87, ocorreu a intimação de ambas as partes acerca do laudo pericial.
Ademais, conforme jurisprudência dos tribunais, inexiste cerceamento de defesa quando
o processo está devidamente instruído e pronto para julgamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSI-
TO.  ATROPELAMENTO.  MORTE  DA  VÍTIMA. JULGAMEN-
TO ANTECIPADO.  PRELIMINAR  DE CERCEAMENTO DO  DI-
REITO  DE DEFESA.  REJEITADA.  CONDENAÇÃO  CRIMINAL
DO MOTORISTA DA EMPRESA APELANTE. CULPA CONCOR-
RENTE DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE
DA SÚMULA  246 STJ.  ADMISSÍVEL.  APELO  PROVIDO  EM
PARTE. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento an-
tecipado quando o feito está devidamente instruído, tornando-se
desnecessária a oitiva de outras testemunhas. Além do que, o juiz
é o destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre a necessidade de
sua realização. 2.  A condenação criminal  do motorista da empresa
apelante (proprietária do veículo automotor),  transitada em julgado,
torna certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, mas não
obsta o exame de eventual concorrência de culpa. 3. A culpa concor-
rente exige que todos envolvidos no sinistro tenham concorrido para o
resultado. No caso dos autos, as provas convergem para a culpa exclu-
siva do preposto da apelante, que conduziu o veículo automotor com
velocidade acima do permitido para via. 4. A jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula nº 246, firmou-se no
sentido de que a compensação do valor do seguro obrigatório (DP-
VAT) na indenização judicialmente arbitrada, dispensa comprovação
de seu recebimento  ou mesmo de seu requerimento pela vítima  ou
seus herdeiros, em caso de morte. 5. Apelação conhecida. Preliminar
de cerceamento de defesa rejeitada.  Apelo  parcialmente  provi-
do. (Apelação  nº  0015527-68.2012.8.01.0001,  2ª  Câmara  Cível  do
TJAC, Rel. Regina Ferrari. j. 13.10.2017). 

Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O promovente, ora apelado, ajuizou a presente ação pleitando o
pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão de ter sofrido acidente de trânsi-
to, quando conduzia sua motocicleta, no dia 13/05/2012, o qual lhe acarretou debilidade
permanente. 

Para fazer prova de suas alegações, acostou aos autos os docu-
mentos de fls. 11/13. Houve, ainda, a realização de perícia judicial (fls. 81/83), na qual
foi atestada a debilidade no ombro esquerdo em 25% (vinte e cinco por cento).

Pois bem. Importante destacar ser aplicável ao caso em tela a lei
nº  11.482/2007,  que  prevê,  em seu art.  8º,  inciso II,  a  quantia  indenizatória  de  até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos casos de invalidez permanente.
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Art. 8º Os arts. 3º, 4º 5º e 11 da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de
1974, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no
art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanen-
te e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que
se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de in-
validez permanente; 
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vitima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas." 

De acordo com a tabela prevista na lei nº 11.945/2009, a perda
completa da mobilidade de um dos ombros gera o direito à percepção de 25% (vinte e
cinco por  cento)  do valor  total  da indenização,  o  que corresponde à  quantia  de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Como a debilidade do apelante foi de 25% (vinte e cinco por
cento), sua indenização equivale R$ 853,75 (oitocentos e cinquenta e três reais e setenta
e cinco centavos).

Consoante preceitua a Súmula Nº 474, do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” 

No mesmo norte:

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  —  SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT) — ACIDENTE DE TRÂNSITO — PRO-
CEDÊNCIA PARCIAL RECONHECENDO A LESÃO DE MEM-
BRO INFERIOR — IRRESIGNAÇÃO — LESÃO ADISTRITA AO
JOELHO DIREITO — — INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À IN-
VALIDEZ — APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI nº 11.945/2009
— VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE — DESNECESSI-
DADE DE COMPLEMENTAÇÃO — REFORMA DA SENTENÇA
— PROVIMENTO DO APELO. — Tratando-se de Perda incom-
pleta da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, aplica-se
indenização no percentual de 25% sobre o valor máximo da co-
bertura (R$ 13.500,00), ou seja, o valor parcial de R$ 3.375,00, re-
duzido ao grau aferido pela perícia, in casu, 50%. (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007603320148150561, 3ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BE-
NEVIDES , j. em 08-11-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO APE-
LATÓRIA.  DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE.  COMPRO-
VAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO ACI-
DENTE. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACOR-
DO COM  O GRAU  DA INVALIDEZ.  PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILI-
ZAÇÃO  DA  TABELA  ANEXA  À  LEI  Nº  11.945/09.(...)PROVI-
MENTO PARCIAL DO APELO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
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- O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com base na lei
vigente à data da ocorrência do evento. (Precedentes do Superior Tri-
bunal de Justiça). - Comprovada a debilidade permanente parcial,
através de Laudo realizado por perito oficial, devida é a indeniza-
ção fixada na Lei n. 6.194/74, respeitada a devida proporcionali-
dade definida pela tabela anexa à norma nº 11.945/09. - “A indeni-
zação do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do benefi-
ciário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  da
invalidez.”(Súmula  474,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
13/06/2012,  DJe 19/06/2012).-  A correção monetária  nas  indeniza-
ções de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo
7.º do art. 5.º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso.”(Súmula 580 do STJ) (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO do Processo Nº 00183688920148152001, - Não pos-
sui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 20-10-2016) 

No caso, encontra-se correto o valor arbitrado pelo juízo a quo,
pois proporcional ao grau de invalidez da vítima do acidente.

Quanto  à  correção monetária,  como bem pontuou o apelante,
houve omissão na sentença quanto ao indexador da correção monetária.

De  acordo  com a  jurisprudência  dos  tribunais,  em tais  casos
aplica-se o INPC. 

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA. SE-
GURO DPVAT.  CONTRADIÇÃO.  RETIFICAÇÃO  DE  OFÍCIO.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.  EVENTO DA-
NOSO. REFORMATIO IN PEJUS. AFASTADA. OMISSÃO. ÍNDI-
CE DE CORREÇÃO APLICÁVEL.  INPC. FIXAÇÃO.  ACOLHI-
MENTO.  ERRO MATERIAL.  QUALIFICAÇÃO.  RETIFICAÇÃO.
VÍCIOS NO JULGADO. PARCIALMENTE VERIFICADOS. PRE-
QUESTIONAMENTO, REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSI-
BILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. (Embargos de
Declaração  nº  8000215-05.2016.8.05.0181/50000,  2ª  Câmara
Cível/TJBA, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. Publ. 22.02.2018). 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  IN-
SURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA
E DETERMINA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁ-
RIA. SEGURO DE VIDA GARANTIA VINCULADO A CÉDULAS
RURAIS  PIGNORATÍCIAS.  CONSTATAÇÃO  DE  INVALIDEZ
PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS ANTES
DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DA COBERTURA PREVISTA
NA APÓLICE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. SU-
POSTA  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  SOBRE  AS  TESES  DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E DIES A QUO DE INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  MÁCULA  NÃO  CONFIGURADA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA  APLICÁVEL. INPC. SA-
NEAMENTO DA OMISSÃO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 535
do Código de Processo Civil, somente cabem Embargos de Declara-
ção quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contra-
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dição ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronun-
ciar-se o juiz ou tribunal, sendo inviável o manejo de tal recurso com
o fim de rediscutir a causa; 2. Vislumbrada a ocorrência de omissão
acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, deve ser sa-
nada a mácula, consignando-se que o INPC afigura-se como o in-
dexador mais apropriado para ser utilizado; 3. Havendo expressa
manifestação sobre os demais pontos apontados nos aclaratórios, deve
ser rejeitada a pretensão neles deduzida. Embargos de Declaração co-
nhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão integrado. (3ª CC, AC nº
44451-53, Rel. Des. Itamar de Lima, DJe 1623 de 08/09/2014) 

Os juros de mora, por sua vez, como bem posto na sentença, in-
cidem no percentual de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil combinado com o artigo
161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da citação (Súmula nº 426 do Superi-
or Tribunal de Justiça).

Por fim, não merece reforma o percentual fixado a título de ho-
norários advocatícios, pois, apesar do autor/apelado ter requerido em sua exordial o teto
da indenização e a seguradora ter sido condenada em valor menor, houve apenas uma
adequação do quantum indenizatório aos critérios legais.

Ora, o valor da indenização do seguro DPVAT não serve de
parâmetro para estabelecer o grau de sucumbência da parte, se recíproca ou mínima, já
que o direito ao recebimento da reparação foi declarado na sentença. 

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA SECURITÁRIA.  DPVAT.  CONDENAÇÃO INFERI-
OR AO MONTANTE POSTULADO NA INICIAL. IRRELEVÂN-
CIA PARA FINS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA VERBA HO-
NORÁRIA. ADEQUADA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AR-
GUMENTOS  QUE  SE  SOBREPONHAM  AO  ENTENDIMENTO
OUTRORA LANÇADO. 1. A procedência parcial do pedido quan-
to ao valor da indenização do seguro DPVAT não configura su-
cumbência  recíproca  e  nem  mínima,  mas  mera  adequação  do
quantum debeatur segundo critérios legais, uma vez que se refere
à tese, à pretensão, e não propriamente ao valor da condenação; 2.
O quantum fixado a esse título não pode caracterizar retribuição ínfi-
ma, nem exorbitante, devendo ser compatível com a dignidade da pro-
fissão e ser arbitrado, levando em consideração o caso concreto - pe-
queno valor - deve ser aplicado o parágrafo 4º do referido art. 20, para
que a quantia represente adequada remuneração do trabalho do profis-
sional; 3. Ausente qualquer novo fundamento capaz de ensejar a mo-
dificação da decisão agravada, deve esta ser mantida em seus exatos
termos, inexistindo subsídios que conduzam ao provimento do Agravo
Regimental.  Agravo  Regimental  conhecido  e  desprovido.  Decisão
mantida.  (TJGO,  APELAÇÃO  CÍVEL  447360-16.2014.8.09.0011,
Rel.  Des.  ITAMAR DE LIMA,  3ª  CÂMARA CÍVEL,  julgado em
08/03/2016, DJe 1990 de 16/03/2016). 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT). CO-
MUNICAÇÃO DO SINISTRO NA VIA ADMINISTRATIVA. DES-
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NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA.  HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  NENHUM ELEMENTO A ENSE-
JAR  A  RECONSIDERAÇÃO  DA  DECISÃO.  PREQUESTIONA-
MENTO. I - (…). II - A correção monetária da indenização deve inci-
dir a partir do sinistro, pois serve para manter a indenização que era
devida à época do acidente de trânsito, nos termos da Súmula nº 43 do
STJ. III - Não há que se falar na aplicabilidade do art. 21 e parág-
rafo único do CPC, pois não houve sucumbência mínima, já que o
pedido autoral foi acolhido, havendo, apenas, modificação do va-
lor da indenização. IV - Não merece reforma a verba honorária
advocatícia  que  fora  fixada  dentro  dos  parâmetros  legais,  le-
vando-se em conta o critério legal da equidade objetiva, em aten-
dimento ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 20 do
Código de Processo Civil. V - Não trazendo a agravante nenhum ele-
mento capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da decisão profe-
rida em sede de apelo, deve ser desprovido o agravo regimental, man-
tendo-se incólume a decisão vergastada. VI -(...). Agravo Regimental
conhecido  e  desprovido.  (TJGO,  2ªCC,  REL.  DES.  CARLOS AL-
BERTO FRANÇA, Ac n. 129794-30, DJ 1552 de 29/05/2014). 

Por tais razões, rejeito as preliminares e DOU PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, apenas para fixar o INPC como índice da correção mone-
tária, mantendo a sentença em seus demais termos.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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