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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A – 
Adv.: Samuel Marques Custódio de Albuquerque.

Apelado:  Francisco  de  Assis  Gomes  da  Silva –  Adv.:  Marcos  Antônio 
Inácio da Silva. 

Recorrente: Francisco de Assis Gomes da Silva – Adv.: Marcos Antônio 
Inácio da Silva.

Recorrida:  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A – 
Adv.: Samuel Marques Custódio de Albuquerque.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  SEGURO  DPVAT.  PRELIMINAR. 
CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR PELA FALTA 
DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO.  INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL 
INCOMPLETA.  APLICAÇÃO  DO  ANEXO  DA  LEI 
6.194/74  COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI 
11.945/2009. 20% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 
POR  INVALIDEZ  PERMANENTE.  APLICAÇÃO  DO 
PERCENTUAL  PREVISTO  NA  PERÍCIA.  RECURSO 
ADESIVO.  JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE 
A CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA 
A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.  VERBA 
SUCUMBENCIAL  DEVIDA.  INTELECÇÃO  DO 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  21,  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.
− Inexiste a obrigatoriedade legal de aviar pedido  
administrativo prévio, para a posteriori ajuizar a  
demanda  judicial,  constatação  que  impõe  a 
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rejeição  da  preliminar  de  carência  de  ação  por  
falta de interesse processual. TJPB - Acórdão do  
processo  nº  09820110006123001  -  Órgão  (3  
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  SAULO 
HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES  -  j.  Em 
31/07/2012.
-  “...é  de  se  utilizar  a  tabela  constante  na  Lei  
11.945/2009,  aplicável  inclusive,  para  os  
acidentes  ocorridos  antes  do  seu  prazo  de  
vigência, aliada ao dispositivo acima mencionado, 
acrescido  das  alterações  apresentadas  pela 
Medida  Provisória  nº  340/2006,  posteriormente  
convertida na Lei  nº 11.482/2007, que por  sua  
vez,  sofrera  alterações  a  partir  da  Medida 
Provisória nº 451/2008, e, ao final, convertida na  
Lei  inicialmente  mencionada  (lei  nº 
11.945/2009)...”.
-  “Os  juros  de  mora  na  indenização  do  seguro  
DPVAT fluem a partir da citação”
–“Incide correção monetária sobre dívida por ato 
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo e 
dar provimento parcial ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela   Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A  e Recurso Adesivo interposto 
por  Francisco de Assis Gomes da Silva, hostilizando a sentença do Juízo de 
Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que nos autos da Ação 
de Cobrança de Seguro DPVAT  manejada por  Francisco de Assis Gomes da 
Silva contra  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A, 
julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido  contido  na  inicial,  condenando  a 
Seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 
por entender que o autor apresenta debilidade permanente do membro inferior 
esquerdo, em torno de 20% (vinte por cento) (fls. 56/61). 
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Nas  razões  do  apelo  (fls.  63/68),  suscitou  a  apelante  a 
preliminar de carência de ação, por falta de interesse processual, já que não 
houve pedido administrativo. No mérito, alegou equívoco no enquadramento do 
percentual apresentado pelo laudo pericial, devendo ser utilizada a tabela anexa 
à Lei nº 11.945/09. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 75/78.

Insatisfeito,  o  autor  interpôs recurso  adesivo  (fls.  79/83) 
quanto  ao  termo  inicial  da  correção  monetária  e  juros,  bem  como  a  verba 
sucumbencial.

Contrarrazões às fls. 86/93.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 
emitiu  parecer  sobre  o  mérito  da  causa,  ante  ausência  de  interesse  público 
(fls.101/104).

É o relatório.

V O T O

APELAÇÃO CÍVEL

PRELIMINAR: Carência de ação

Suscitou a apelante a preliminar de carência de ação, por 
falta de interesse processual, já que não houve pedido administrativo.

O interesse de agir – juntamente com a possibilidade jurídica 
do pedido e com a legitimatio ad causam – é uma das condições da ação. Sobre 
o tema, eis a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge  
da necessidade de obter através do processo a proteção ao  
interesse  substancial.  Entende-se,  dessa  maneira,  que há 
interesse  processual  'se  a  parte  sofre  um  prejuízo,  não  
propondo a demanda, e daí  resulta que, para evitar  esse  
prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos  
jurisdicionais'.  Localiza-se  o  interesse  processual  não 
apenas  na  utilidade,  mas  especificamente  na 
necessidade  do  processo  como  remédio  apto  à 
aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a  
tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 
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necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 
se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar 
uma solução judicial, sob pena de se não o fizermos,  
vermo-nos  na  contingência  de  não  podermos  ter 
satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 
titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 
simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.  
Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela  
efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do  
direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio  
de Janeiro, 1990, pág. 59). 

Assim,  verifica-se  que a  inexistência  de  pedido  na  esfera 
administrativa não caracteriza falta de interesse de agir da parte autora. 

Nesse  sentido,  confiramos  alguns  julgados  desta  Egrégia 
Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRANSITO. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO 
DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  COMARCA  DE 
ORIGEM  -  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  Inexiste  a 
obrigatoriedade legal de aviar pedido administrativo 
prévio, para a posteriori ajuizar a demanda judicial,  
constatação  que  impõe  a  rejeição  da  preliminar  de 
carência  de  ação  por  falta  de  interesse  processual. 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  09820110006123001  -  
Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES 
DE SÁ E BENEVIDES - j. Em 31/07/2012.
PROCESSO CIVIL.  Ilegitimidade passiva. Inocorrência. 
Falta  de  interesse  de  agir.  Inexistência  de 
requerimento administrativo prévio. Desnecessidade. 
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  Prescrição.  Termo  inicial.  
Prova  da  ciência  inequívoca  da  invalidez.  PREJUDICIAL  
AFASTADA.  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  Processual.  
Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                            4



Apelação Cível e Recurso Adesivo – nº. 0004249-79.2014.815.0011

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.  
Prescrição.  Súmula  278  0  termo  inicial  do  prazo  
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o  
segurado teve ciência  inequívoca da incapacidade laborai.  
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Acidente de Trânsito.  
DPVAT.  Invalidez  permanente.  Valor  da  indenização.  Lei  
vigente à época do sinistro. Aplicação da Lei n° 11.482, de  
31.05.2007.  Adequação  do  termo  inicial  da  correção  
monetária,  ex  officio.  Reforma.  Incide  a  partir  do  evento  
danoso  Súmula  43/STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO.  Mérito.  Constatada  a  invalidez  permanente,  o  
valor da indenização DPVAT deve observar o disposto na Lei  
vigente  à  data  do  sinistro,  atribuindo-se  o  valor  da  
indenização com base na gravidade e na irreversibilidade do  
dano  causado  à  vítima.  Incide  correção  monetária  sobre  
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do efetivo  prejuízo  
Súmula  43,  do  STJ.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  
00820110001255001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator  
DES. MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 16/07/2012.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante insurge-se contra o valor do seguro DPVAT fixado 
pelo Magistrado monocrático, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil  e setecentos 
reais) em decorrência das lesões sofridas em um acidente de moto ocorrido em 
24/09/2013.

Segundo ela, houve erro de cálculo quanto ao percentual a 
ser aplicado na invalidez parcial, razão pela qual o valor indenizatório deveria ser 
reduzido para R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).

Compulsando-se  os  autos  e  o  laudo  pericial  de  fl.  52, 
constata-se a lesão do membro inferior esquerdo em 20% (vinte por cento), 
ocasionado por fratura da fíbula esquerda.
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Percebe-se, portanto, que a invalidez do apelado, apesar de 
não  ser  total,  é  permanente,  fazendo  jus  a  uma  indenização  nos  moldes 
previstos no art.  3º, §1º, II,  da Lei  6.194/74,  com a redação dada pela Lei 
11.945/2009. Vejamos:

“Art.  3º.  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro  
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as  
indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou  
parcial,  e  por  despesas  de  assistência  médica  e  
suplementares,  nos  valores  e  conforme as  regras  que se  
seguem, por pessoa vitimada: 
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no  
caso de invalidez permanente; e
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput  
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 
esta Lei  as  lesões diretamente decorrentes de acidente e  
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por  
qualquer  medida  terapêutica,  classificando-se  a  invalidez  
permanente  como  total  ou  parcial,  subdividindo-se  a  
invalidez  permanente  parcial  em  completa  e  incompleta,  
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,  
observado o disposto abaixo: 
II  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial  
incompleta,  será  efetuado  o  enquadramento  da  perda 
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste  
parágrafo,  procedendo-se,  em  seguida,  à  redução 
proporcional  da  indenização  que  corresponderá  a  75% 
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão  
intensa,  50%  (cinquenta  por  cento)  para  as  de  média 
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve  
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez  
por cento), nos casos de sequelas residuais.”

É  de  se  utilizar  a  tabela  constante  na  Lei  11.945/2009, 
aplicável inclusive, para os acidentes ocorridos antes do seu prazo de vigência, 
aliada ao dispositivo acima mencionado, acrescido das alterações apresentadas 
pela  Medida  Provisória  nº  340/2006,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº 
11.482/2007, que por sua vez, sofrera alterações a partir da Medida Provisória 
nº  451/2008,  e,  ao  final,  convertida  na  Lei  inicialmente  mencionada  (lei  nº 
11.945/2009). 
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Desta forma, entendo que não merece reforma a sentença 
combatida, pois aplicou 20% de R$ 13.500,00, (treze mil e quinhentos reais) 
correspondente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

RECURSO ADESIVO

O autor,  igualmente  insatisfeito,  interpôs  recurso  adesivo 
(fls. 79/83) quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, além da 
verba sucumbencial.

Argumentou que o termo inicial da correção monetária e dos 
juros de mora devem correr a partir do evento danoso, em consonância com a 
Súmula nº 54 do STJ. Inclusive, devendo ser fixados os juros no percentual de 
1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC e a correção pelo 
INPC.

Na  sentença,  o  Magistrado  singular  determinou, 
corretamente, aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 
a citação.

A súmula nº 426 do STJ, disciplina o seguinte:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a  
partir da citação”. 

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a seguinte 
posição:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO 
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).  
COMPLEMENTAÇÃO.  JUROS  MORATÓRIOS.  CITAÇÃO. 
SÚMULA 426/STJ.  1.- É assente na jurisprudência das 
Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte o 
entendimento segundo o qual, mesmo nas ações em 
que  se  busca  o  complemento  de  indenização 
decorrente  do seguro obrigatório  -  DPVAT -,  por  se  
tratar  de ilícito contratual,  os juros de mora devem 
incidir  a  partir  da  citação,  e  não  da  data  em  que 
efetuado  o  pagamento  parcial  da  indenização.  2.-  
Aplicação da Súmula 426/STJ: "Os juros de mora na  
indenização  do  seguro  DPVAT  fluem  a  partir  da 
citação". 3.- Reclamação procedente, cessada a suspensão 
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liminar  dos  processos  sobre  a  matéria,  os  quais  deverão  
retomar  o andamento,  com observância  da jurisprudência  
ora confirmada. (Rcl 5.272/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,  
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 07/03/2012)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.  
NÃO  OCORRÊNCIA.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  
BASES  FÁTICAS  DISTINTAS.  JUROS  DE  MORA.  TERMO 
INICIAL.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA  N.  
43/STJ.  ANÁLISE  DE  QUESTÕES  CONSTITUCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração opostos  
por  contradição  restringem-se  àquela  interna  da  própria  
decisão,  e  não  à  divergência  de  entendimento  entre  o  
decisum embargado e outro julgado. 2. Não se conhece da  
divergência  jurisprudencial  quando os  julgados dissidentes  
cuidam  de  situações  fáticas  diversas.  3.  Na  ação  de 
cobrança  para  complementação  do  pagamento  de 
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), os juros  
de  mora  incidem  a  partir  da  data  de  citação  da 
seguradora.  4. A correção monetária sobre dívida por ato  
ilícito incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ).  
5.  Não  cabe  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  intervir  em  
matéria  de  competência  do  STF,  ainda  que  para  
prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a  
rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei  
Maior.  6.  Embargos  de  declaração  recebido  como  agravo  
regimental, ao qual se dá parcial provimento. (EDcl no Ag 
1203267/RJ,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 

Noutro giro, quanto ao termo “a quo” da correção monetária 
merece reforma a decisão neste ponto, pois deverá incidir a partir do evento 
danoso, em conformidade com o disposto na súmula 43 do STJ, nestes termos:

“Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato  ilícito  a  
partir da data do efetivo prejuízo.”

Corroborando  este  entendimento,  existem precedentes  do 
Colendo STJ:

SEGURO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  LEI  N.  11.482/2007.  
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  (...)  2.  A 
correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide  
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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).

No  tocante  à  verba  sucumbencial,  igualmente  merece 
reforma o “decisum”, eis que não há que se aplicar sucumbência recíproca na 
presente hipótese, como foi fixada pelo magistrado.

Inobstante ter sido o pedido acolhido parcialmente, mas o 
autor sucumbiu em parte mínima, devendo, portanto, ser aplicado o parágrafo 
único do art. 21, do CPC, que prescreve:

“Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro  
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E DOU 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO, para reformar a sentença 
quanto ao termo inicial da correção monetária, devendo incidir a partir do evento 
danoso e corrigida pelo INPC, além de condenar a Seguradora ao pagamento de 
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 21, do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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