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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
DESDE O EVENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
ADIMPLEMENTO  ADMINISTRATIVO  QUE
ATENDEU O DETERMINADO NO ART. 5º, §§ 1º E
7º,  DA  LEI  Nº  6.194/74.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-      Na  espécie,  o pagamento  realizado  na  via
administrativa  se  deu  de acordo  com a legislação
vigente à época do sinistro.  Nessa senda,  não há
falar  em  correção  dos  valores  pagos
administrativamente,  uma  vez  que  a  legislação
atinente  à  matéria  em  questão  não  menciona  a
necessidade  de  incidência  de  correção  monetária
sobre o valor apurado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 185.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0020601-93.2013.815.2001

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosângela Ferreira

da Silva contra a Sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Capital

que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido proposto

em face da Mapfre Seguros Gerais S/A.

Nas razões recursais, a parte Autora sustenta a necessidade

de  reforma  da  Sentença,  aduzindo  que  recebeu  quantia  a  menor  daquela

efetivamente devida, pois o pagamento realizado na via administrativa não foi

devidamente atualizado desde da data do sinistro.

Contrarrazões da Seguradora às fls. 161/169.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público não  ofertou

parecer, fls. 178/179.

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório  DPVAT

em razão do acidente de trânsito sofrido pela Autora em 26.04.2011, o qual lhe

teria causado lesões de caráter permanente.

Da  Sentença  que  julgou  Improcedente  a  demanda,  a  parte

Autora irresigna-se, requerendo  a incidência de correção monetária sobre o

valor da indenização pago na esfera administrativa.

Adianto que não prospera a Apelação.

De conformidade com o disposto no art. 5º, § 1º e 7º1, da Lei

6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30

1“§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência
do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: 

§ 7º Os valores correspondentes às indenizações,  na hipótese de não cumprimento do prazo para o
pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial
regularmente  estabelecido  e  juros  moratórios  com  base  em  critérios  fixados  na  regulamentação
específica de seguro privado”.
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dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro

e, tão somente, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora,

o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de

juros de mora.

Assim,  considerando  que  o  requerimento  administrativo foi

efetivado pela Autora em 26.11.2011 e o pagamento foi realizado em 02.01.12,

não há excesso de prazo legal  pela seguradora, de molde que não cabe a

incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a do pagamento em

seara administrativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  DPVAT.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
GRADUAÇÃO  DA  INVALIDEZ.  1.  Demonstrada  a
ocorrência  do  acidente  e  da  invalidez  permanente  da
parte  autora,  nos  termos  do  art.  5º,  caput,  da  Lei  n°
6.194/74,  é  devida  a  indenização  securitária.  2.
Graduação  da  invalidez.  Mostra-se  necessária  a
graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro
obrigatório  DPVAT.  Questão  pacificada  em  razão  do
julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos
Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo
Civil)  e  Súmula  474  do  STJ.  3.  Complementação  de
indenização  indevida,  considerando  que  a  perícia
reconhece lesões apenas temporárias. 4. O pagamento
administrativo foi realizado dentro do prazo legal previsto
no  art.  5º,  §  1°,  da  Lei  n°  6.194/74,  razão  pela  qual
descabe a incidência de correção monetária entre a data
sinistro e do adimplemento administrativo, bem como a
incidência de juros de mora, nos moldes do art. 5º, §7º do
mesmo  diploma.  5.  Honorários  recursais  devidos  em
favor  da  ré,  nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  CPC.
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70075807032, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Isabel  Dias  Almeida,  Julgado  em
29/11/2017) 

Ante  o  exposto, DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  a

Sentença em todos os termos.

É o voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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