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RELATOR :Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  Convocado  em
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APELANTE : BSC Seguros S/A
ADVOGADO :Samuel Marques Custódio de Albuquerque
APELADO :Erismar Alves de Sousa Junior
ADVOGADO :Jaque Ramos Wanderley

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Preliminar – Ação de cobrança de seguro
DPVAT  –  Carência  de  ação  por  falta  de
interesse  de  agir  –  Ausência  de
requerimento  administrativo  prévio  –
Desnecessidade  –   Princípio  da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
CF) -  Matéria  recursal  ventilada  em
preliminar  em  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  do  STJ –
Rejeição.
                            
− Não é obrigatório o prévio requerimento
na  via  administrativa  do  pagamento  do
seguro  DPVAT para  o  ingresso  no  Poder
Judiciário. 

− O  “direito  de  ação”  é  uma  garantia
constitucionalmente  assegurada  (art.  5º,
XXXV, CF), não sendo possível exigir que a
parte  esgote as vias administrativas antes
de ingressar com uma demanda judicial.

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Preliminar –  Ação de cobrança de seguro
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DPVAT – Ilegitimidade passiva “ad causam”
– Consórcio entre seguradoras –  Ação que
pode  ser  movida  contra  qualquer  delas
Matéria aventada em sede de preliminar em
confronto  com a  jurisprudência  majoritária
do STJ - Rejeição.

- Qualquer empresa seguradora integrante
do consórcio mencionado no art. 7º da Lei
nº 6194/74 é parte legítima para figurar no
pólo passivo da lide, não podendo escusar-
se ao cumprimento da obrigação. 

CIVIL – Apelação – Ação de Cobrança –
Seguro obrigatório (DPVAT) –  Procedência
na  origem  –  Irresignação   –  Correção
monetária – Aplicação da súmula n.º43 do
STJ – Incidência a partir do evento danoso
–  Honorários advocatícios – Sucumbência
recíproca – Inteligência da Súmula 306 do
STJ – Ocorrência – Honorários e despesas
processuais  –  Rateio  e  compensação  –
Inteligência do art.  21,  “caput”,  do Código
de  Processo  Civil  –  Provimento  parcial –
Artigo 557,  § 1º-A, do CPC – Provimento
parcial monocrático da apelação.

– A correção monetária incidirá a partir da
data  do  evento  danoso,  aplicando-se  a
Súmula nº 43 do STJ.

– No que tange à incidência dos juros de
mora, equivocou-se a apelante ao recorrer
neste tópico, uma vez que a sentença lhe
foi  favorável.  Ausente,  pois,  interesse
recursal nessa irresignação.

–  A teor do art.  21,  “caput”,  do CPC,  “se
cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e
vencido,  serão  recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre eles os honorários e as
despesas”. 

–  O art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator  dar  provimento  parcial  monocrático
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ao  recurso  quando  a  decisão  recorrida
estiver  em  manifesto  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior.

Vistos etc.

Perante a 2ª vara da Comarca de Pombal,
ERISMAR ALVES DE SOUSA JUNIOR,  moveu ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT em face da  BCS SEGUROS, alegando, em síntese, que
fora vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou debilidade permanente
do uso do membro inferior, requerendo, por esse motivo, o recebimento do
seguro obrigatório DPVAT no importe de R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos
e cinquenta reais).

A MM.  Juíza  de  piso,  fls.152/154,  julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isto  Posto,  com  base  nos  dispositivos  legais  acima
elencados e princípios de direito aplicáveis à espécie, em
atendimento  ao  art.  3º  da  Lei  nº6.194/74  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO
constante da inicial para condenar o réu BCS SEGUROS
a pagar, ao promovente ERISMAR ALVES DE MOURA,
indenização relativa ao seguro DPVAT, pela debilidade
permanente sofrida, no montante de R$4.750,00 (quatro
mil  setecentos  e  cinquenta  reais),  devidamente
corrigidos, na forma da lei, e acrescido de juros legais de
1% a.m., a contar da citação (art.406 do CC)” (fl.154).

Tanto  a  parte  promovida,  quanto  a  parte
promovente opuseram embargos de declaração (fls.155/155v;  fls. 161/167).

Em  sentença,  a  MM.  Juíza  “a  quo”,  fls.
178/179v), acolheu em a omissão sobre o termo inicial da correção monetária
e o erro material no valor da indenização, expondo que: 

“CONCLUSÃO
Diante do exposto,  reconheço a omissão sobre o termo
inicial da correção monetária e o erro material no tocante
ao valor da indenização, para corrigir e alterar a sentença
na parte final do dispositivo:
“...  pela debilidade permanente sofrida, no montante de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
devidamente  atualizado  monetariamente  a  partir  do
efetivo prejuízo (02/12/2007),  a teor da Súmula 43,  do
STJ e acrescido de juros legais de 1% a.m., a contar da
citação (art.406 do CC).”
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Os demais termos da sentença devem ser mantidos”.

Irresignada,  a seguradora interpôs recurso
de  apelação,  arguindo,  preliminarmente,  a  carência  de  ação  por  falta  de
interesse  processual,  e  a  substituição  do  pólo  passivo  da  demanda  pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

No mérito, requereu que fosse considerado
como termo inicial da incidência da correção monetária a data do ajuizamento
da ação, bem como, que os juros de mora fossem contados a partir da citação
inicial. Alfim, pleiteou a redução do percentual dos honorários advocatícios,
expondo que decaiu de parte mínima do pedido, e que deixou o magistrado
de observar a ocorrência da sucumbência recíproca. 

Contrarrazões às fls. 195/197v.

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,
em razão  do  não  preenchimento  das  hipóteses  elencadas  no  art.  82,  do
Código de Processo Civil.

É o que importa relatar.

Decido.

I -  PRELIMINAR

1) DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A  apelante  alega  que  o  recorrente  não
possui  interesse  de  agir  por  não  haver  acionado  o  seguro  pela  via
administrativa.

Não lhe assiste razão.

Com  efeito,  não  há,  no  ordenamento
jurídico pátrio, em especial ao regular o seguro obrigatório DPVAT, qualquer
disposição determinando a necessidade de prévia notificação à seguradora do
sinistro havido para, em negando-se administrativamente esta a proceder a
devida liquidação, ajuizar o beneficiário ação de cobrança de seguro. 

Ao revés, o “direito de ação” é uma garantia
constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXV1, CF), não sendo possível se
exigir que a parte esgote as vias administrativas antes de ingressar com uma
demanda judicial.

1Art. 5º, XXXV, CF: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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Nesse diapasão, aponta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  INTERESSE  DE  AGIR.
PRECEDENTES.
1.  Não  é  obrigatório  o  prévio  requerimento  na  via
administrativa  para  o  ingresso  no  Poder  Judiciário
mediante  a  impetração  de  mandado  de  segurança,
ante o princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição. Precedentes.
− Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  772692  /  RR -  Ministra  Maria
Thereza de Assis Moura – 6ª T. – j.  19/08/2008 - DJe
08/09/2008).

Não é outro o entendimento deste Sinédrio:

PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  DEBILIDADE  PERMANENTE.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO
SÚMULA 426,  DO STJ.  CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO
SÚMULA  43,  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 
-  Preliminar  de  Ilegitimidade  Passiva.  A  escolha  da
seguradora  contra  quem  vai  litigar  o  beneficiário  do
seguro DPVAT pertence tão somente a este, não sendo
oponível a resolução do CNSP que criou a entidade líder
das seguradoras. 
- Preliminar de Falta de Interesse de agir. Não se pode
exigir  o  prévio  requerimento  administrativo  do
pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente
ou o  beneficiário  do seguro postule-o  judicialmente,
sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade
da  jurisdição.  Além  disso,  resta  comprovada  a
existência  de  uma  pretensão  resistida  se  a  ré  não
efetua o pagamento do seguro após a citação. 
[...]
TJPB -  Acórdão do processo nº  00120090152115001 -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013

Também:
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APELAÇÃO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
INDENIZAÇÃO.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESA CONSORCIADA AO SEGURO
DPVAT.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE  DE  ACIONAR  QUALQUER  DAS
INTEGRANTES  DO  CONSÓRCIO.  REJEIÇÃO.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  DESNECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. 
- Não há dúvida da legitimidade passiva da ré, na medida
em que faz parte do consórcio das seguradoras operantes
no  seguro  DPAVT,  podendo  ser  responsabilizada  pelo
pagamento do capital segurado, em caso de seguro não
realizado, nos termos do art. 7° da Lei n° 6.194/74. 
− Para o recebimento da indenização relativa ao
Seguro  DPVAT,  não  há  necessidade  de  prévio
esgotamento  da  via  administrativa,  como  condição
para o beneficiário ingressar em juízo e o interesse de
agir  liga-se  à  necessidade  de  satisfação  de  urna
pretensão da parte que, se não propuser a demanda,
pode vir a sofrer um prejuízo.

[...]
TJPB -  Acórdão do processo nº  20020100021316001 -
Órgão  (4  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.
FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO - j. em 04/04/2013

E  neste  sentido,  não  há  qualquer  dúvida
acerca da desnecessidade de requerimento administrativo da liquidação do
sinistro objetivando posterior ajuizamento da ação.

Nestes  termos,  rechaço  a  preliminar
aventada.

2) DA SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA

Pugna  a  apelante  pela  sua  exclusão  da
demanda,  em razão  da  sua  ilegitimidade  para  figurar  no  pólo  passivo  da
demanda, apontando a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A como a parte legítima.

Em verdade, não assiste razão a apelante. 
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Ora,  é  cediço  que  qualquer  seguradora
responde pelo pagamento da indenização em virtude de seguro obrigatório,
tratando-se  de  responsabilidade  decorrente  do  próprio  sistema  legal  de
proteção, consoante se depreende do comando legal inserto no art. 7º, da Lei
nº 6.194/74, “in verbis”:

 
“Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo
não  identificado,  com  seguradora  não  identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos
valores,  condições  e  prazos  dos  demais  casos  por  um
Consórcio  constituído  obrigatoriamente  por  todas  as
sociedades  seguradoras  que  operem no  seguro  objeto
desta Lei.”

Ademais,  a  criação  da  Seguradora  Líder
para  representar  as  seguradoras  integrantes  do  Convênio  DPVAT,  ao
contrário  do  alegado  pela  recorrente,  não  tem  o  condão  de  promover  o
reconhecimento de litisconsórcio, tampouco de substituição processual, pois
as normas que as instituiu têm natureza infralegal. 

Sendo assim, não sobejam dúvidas acerca
da legitimidade da seguradora apelante para figurar no pólo passivo da lide,
vez  que  incide  a  responsabilidade  solidária  entre  as  seguradoras
conveniadas.

E  nesse  sentido  comungam  as
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
LEGITIMIDADE.  PRESCRIÇÃO  VINTENÁRIA.
PRECEDENTES.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA7.
- A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode
ser  cobrada  de  qualquer  seguradora  que  opere  no
complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92,
independentemente  da  identificação  dos  veículos
envolvidos  na  colisão  ou  do  efetivo  pagamento  dos
prêmios. Precedentes.
-  Falta  prequestionamento  quando  o  dispositivo  legal
supostamente violado não foi discutido na formação do
acórdão recorrido.
- “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.” (STJ – AgRg no Ag 751535/RJ – Rel.
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Min.  Humberto  Gomes  de  Barros  –  3ª  Turma  –  DJ.
25/09/2006 p. 268) (grifo nosso)

E:

CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DOS  PROPRIETÁRIOS
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE
(DPVAT).
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DE  QUALQUER  DAS
SEGURADORAS. LEI N. 6.194/74. EXEGESE. DIREITO
EXISTENTE  MESMO  ANTERIORMENTE  À
ALTERAÇÃO PROCEDIDA PELA LEI N. 8.441/92.
I.  O  Seguro  Obrigatório  de  responsabilidade  civil  de
veículos  automotores  é  exigido  por  lei  em  favor  das
vítimas  dos  acidentes,  que  são  suas  beneficiárias,  de
sorte que independentemente do pagamento do prêmio
pelos  proprietários,  devida  a  cobertura  indenizatória
por qualquer das seguradoras participantes.
II. Interpretação que se faz da Lei n. 6.194/74, mesmo
antes  da sua alteração pela Lei  n.  8.441/92,  que veio
apenas tornar mais explícita obrigação que já se extraia
do texto primitivo.
III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp
595105/RJ  –  Rel.  Min.  Aldir  Passarinho  Júnior  –  4ª
Turma – DJ. 26/09/2005 p. 382)(grifo nosso)

No  mesmo  sentido,  destaca-se  recente
julgado emanado desta Corte:

PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINARES  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR  E  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. FIXAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.  LITIGÂNCIA
DE  MÁ-FÉ  DA  PROMOVIDA.  NÃO
DEMONSTRADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ADEQUADOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 
- Preliminar  de  Ilegitimidade  Passiva.  A escolha da
seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do
seguro  DPVAT  pertence  tão  somente  a  este,  não.
sendo  oponível  a  resolução  do  CNSP  que  criou  a
entidade líder das seguradoras. 

[...]
(Processo nº 20020110255508001, Relator: Des. Leandro
dos Santos,  Órgão Julgador:  1ª  Câmara Cível,  Data do
Julgamento: 30/04/2013) . (Grifei) 

Ainda:
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EMENTA  DIREITO  CIVIL.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT. PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINARES  1  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO. 2  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  DEBILIDADE  PERMANENTE
RECONHECIDA.  INDENIZAÇÃO  PELO  DANO.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.194/74.
QUANTUM FIXADO PROPORCIONALMENTE AOS
DANOS  SOFRIDOS.  DESNECESSIDADE  DE
REDUÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 
− Qualquer seguradora responde pelo pagamento da  
indenização  em  virtude  de  seguro  obrigatório,
tratando-se  de  responsabilidade  decorrente  do
próprio  sistema  legal  de  proteção,  conforme  se
depreende do comando legal contido no art. 7°, caput,
da Lei n0 6.194/74.

[...]
(Processo nº 00320080010006001, Relator: Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Órgão Julgador: 2ª Câmara
Cível, Data do Julgamento: 30/04/2013) . (Grifei).

Nessa senda, rejeito a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

A apelante insurge-se contra a sentença do
magistrado monocrático expondo que a correção monetária deve ter como
termo inicial para sua incidência a data da propositura da presente ação, e
que os juros  de  mora  devem fluir  a  partir  da citação.  Por  fim,   pleiteia  a
redução do percentual dos honorários advocatícios, expondo que decaiu de
parte mínima do pedido, e que não fora observada a sucumbência recíproca.

1) DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A  apelante  expõe  que  “a  correção
monetária não se poderá aplicar a partir  da data da ocorrência do sinistro
ensejador da indenização, fl.115.  

Todavia,  não  merece  prosperar  a
irresignação  da  apelante,  pois  o  momento  de  incidência  da  correção
monetária, tem como termo “a quo” a data do evento danoso, aplicando-se,  a
Súmula nº 43 do STJ:
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“Súmula  43  do  STJ: Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”.

Nesse sentido,  seguem algumas  decisões
do Superior Tribunal de Justiça.

SEGURO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  LEI  N.
11.482/2007.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO
INICIAL.
1.  No caso de acidente  ocorrido na vigência  da Lei  n.
11.482/2007,  a  indenização  relativa  ao  seguro  DPVAT
deve corresponder  a  R$ 13.500,  00,  de acordo com os
percentuais  previstos  na  tabela  de  condições  gerais  de
seguro de acidente suplementada.
2.  A correção monetária sobre dívida por ato ilícito
incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ).
Agravo regimental provido em parte para se conhecer do
recurso  especial  e  dar-lhe  parcial  provimento.  (grifos
nossos) (STJ,  AgRg no Ag 1290721/GO, Rel.  Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  QUARTA TURMA,
julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011). (Grifei).

E

SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  RECURSO
ESPECIAL.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.  ACIDENTE  OCORRIDO
ANTERIORMENTE  À VIGÊNCIA  DA LEI  8.441/92,
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7
E  12  DA  LEI  6.194/74.  PAGAMENTO  DE 50% DA
INDENIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  DATA DO ACIDENTE. JUROS DE
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
[...]
6.  No  seguro  obrigatório  incide  correção  monetária
desde  o  evento  danoso  e  juros  de  mora  a  partir  da
citação.
7.  Recurso  especial  parcialmente  provido,  apenas  para
reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir da
citação.  (grifos  nossos)  (STJ,  REsp  875.876/PR,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  10/05/2011,  DJe  27/06/2011).
(Grifei).

Outro não é o entendimento deste Sinédrio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  CORRETA
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS VIGENTES À ÉPOCA.
CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR COM O QUAL
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O PRÓPRIO RECORRENTE ENTENDE ACERTADO.
JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  EVENTO
DANOSO.  PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo
do pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente
ou o beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob
pena  de  afronta  ao  princípio  da  inafastabilidade  da
jurisdição. Tendo a indenização sido fixada na sentença
em valor com o qual o próprio recorrente, ao interpor o
presente recurso, entende correto, não merece reforma a
decisão a quo.  O termo inicial da correção monetária
(índice. Inpc) em casos como o presente é a data do
sinistro, ocasião na qual o beneficiário adquire direito
à  indenização. […].  (TJPB;  APL  0000912-
95.2012.815.0191;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des. João Alves da Silva; DJPB 09/06/2014; Pág.
25)

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD  CAUSAM”.
POSSIBILIDADE  DE  INGRESSO  DA  DEMANDA
CONTRA  QUALQUER  SEGURADORA
CONSORCIADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUTOR
DA AÇÃO MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ.
ART.  198,  I  DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO
INTEGRAL À COMPANHEIRA DO “DE CUJUS”, À
ÉPOCA  DOS  FATOS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
QUANTO À QUALIDADE DE COMPA- NHEIRA DA
PESSOA QUE DEU QUITAÇÃO. AUTOR DA AÇÃO
QUE  É  DESCENDENTE  INCONTESTÁVEL.
DIREITO À INDENIZAÇÃO. VALOR. 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS,  NOS  MOLDES  DA  LEI  VIGENTE  À
ÉPOCA  DO  SINISTRO.  FIXAÇÃO  EM  SALÁRIOS
MÍNIMOS.  POSSIBILIDADE.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
EVENTO DANOSO. DESPROVIMENTO. O art. 7º da
Lei  n.  6.194/74,  com redação determinada  pela  Lei  n.
8.441/92,  dispõe  que  a  indenização  relativa  ao  seguro
obrigatório pode ser exigida de qualquer seguradora que
opere  no  sistema.  Desse  modo,  o  beneficiário  pode
cobrar o que é devido de qualquer uma das seguradores
consorciadas.  Não  corre  prescrição  contra  o  menor
absolutamente  incapaz.  (art.  198,  I,  do  código  civil).
Conforme o art. 308 do Código Civil, “o pagamento deve
ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob
pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto
quanto reverter em seu proveito”. Assim, quem paga a
indenização  do  seguro  DPVAT  a  pessoa  que  não
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comprova ter  a qualidade de companheira  do falecido,
com prova incontestável, e podendo diligenciar possíveis
herdeiros, não o faz, paga mal, cabendo ao real herdeiro
o  recebimento  da  verba.  O  valor  da  indenização
decorrente  do  seguro  obrigatório  (dpvat)  deve  ser
apurado com base no valor do salário mínimo vigente na
data do evento danoso, monetariamente atualizado até o
efetivo pagamento, até o limite de 40 salários mínimos.
A  correção  monetária  no  caso  do  seguro  DPVAT
incide a partir da data do evento danoso. (TJPB; AC
0004845-76.2010.815.0731;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais
Guedes; DJPB 07/05/2014; Pág. 15)

Ante o exposto, a correção monetária deve
incidir a partir do evento danoso.

2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por  fim,  no  tocante  aos  honorários
advocatícios e à alegação de sucumbência  recíproca,  entendo que assiste
razão a seguradora/recorrente. 

É que tendo a parte autora/apelada pleitado
na exordial a percepção de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta
reais) a título de indenização, e percebido através da sentença vergastada o
montante de R$4.725000, resta evidenciada a condição de sucumbente do
autor.

Assim,  já  que ambas  as  partes  são
vencidas e vencedoras, é imperiosa a aplicação, no caso dos autos, da regra
da  sucumbência  recíproca,  devendo  as  custas  serem  rateadas  e  os
honorários  advocatícios,  fixados  pelo  julgador  de  primevo  em  15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, serem compensados,
de  maneira  que  a  autor  não  pagará  honorários  advocatícios  aos
advogados do réu, nem este pagará honorários ao advogado daquele, o
que se faz com fulcro no art. 21 do CPC2.  

A  jurisprudência  do  STJ  admite  a
compensação de honorários advocatícios, nesse sentido foi editada súmula
com o seguinte teor:

"Súmula  306 -  Os  honorários  advocatícios  devem ser
compensados  quando  houver  sucumbência  recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução
do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte."

2Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 
compensados entre eles os honorários e as despesas.
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Corroborando:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1.  No  julgamento  do  EREsp  319.124/RJ,  a  Corte
Especial  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  fixou
entendimento  no sentido de  que  havendo pedido de
indenização por danos morais e por danos materiais, o
acolhimento  de  um deles,  com a  rejeição  do  outro,
configura sucumbência recíproca.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1004541/PR,  Rel.  Ministro
VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 19/05/2009, DJe 10/06/2009) 

Por fim, é de se ressaltar que o art. 557, §
1º-A, do CPC permite ao relator dar provimento monocrático ao recurso quan-
do a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência do-
minante de Tribunal Superior. Confira-se:

“Art. 557. (Omissis)

§ 1º-A.  Se a decisão recorrida estiver em manifesto con-
fronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso”

DISPOSITIVO

Assim, diante desse delineamento jurídico,
e  das  razões  fáticas  do  caso  vertente,  em  consonância  ao  entendimento
categoricamente firmado nas cortes pretorianas,  numa forma de privilegiar a
efetividade da prestação jurisdicional,  não há outro caminho a ser trilhado,
senão dar provimento parcial ao recurso, com espeque no art. 557, § 1º-A,
do CPC, reformando a sentença apenas na parte do ônus da sucumbência, e
determinando  que  as  despesas  processuais  e  os  honorários  advocatícios
sejam rateados  e  compensados  proporcionalmente.  Mantenho inalterada  a
sentença em seus demais termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014.
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ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Juiz Convocado - Relator
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