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PODER JUDICIÁRIO
                                         TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0008994-78.2009.815.0011
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADOS : Elísia Helena de Melo Martini
ADVOGADO : Henrique José Parada Simão
AGRAVADA : Maria do Socorro Sousa Mateus
ADVOGADO : Fabio José de Souza Arruda

CIVIL – Agravo interno – Insurgência contra
decisão que negou seguimento à apelação
cível  –  Seguro  obrigatório  DPVAT   –
Sentença  julgada  procedente  –
Irresignação  –  Correção  monetária  –
Aplicação  da  súmula  n.º43  do  STJ  –
Incidência  a  partir  do  evento  danoso –
Manutenção da decisão – Desprovimento.

–  Correta a decisão negou seguimento ao
recurso apelatório, pois de acordo a Súmula
n.º43 do STJ a correção monetária incidirá a
partir da data do evento danoso. 

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

A C O R D A M,   em Segunda Câmara
Cível  do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. 107.

R E L A T Ó R I O
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Cuida-se de agravo  interno  interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, devidamente qualificado nos autos, em
face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação
cível.

Consta dos autos que o MM. Juiz de Direito
da  3ª  vara  cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  julgou   “procedente  o
pedido condenando a promovida a pagar à autora o valor correspondente a
R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em valores devidamente corrigidos
pelo INPC a partir de 12/05/06, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um
por cento), estes a contar da citação”, fl.66.

Inconformada,  a  empresa,  ora  agravante
interpôs  recurso  de  apelação,  requerendo,  apenas,  que o  termo inicial  da
correção  monetária  seja  do  ajuizamento  da  demanda  e  não  da  data  do
acidente automobilístico (fls. 75/78).

Às  fls.  93/98  foi  prolatada  decisão
monocrática,  por esta relatoria,  negando seguimento ao recurso apelatório,
com  supedâneo  no  art.  557,  “caput”,  do  CPC,  e  mantendo  inalterada  a
sentença vergastada. 

Irresignado,  o  Banco  réu  interpôs  agravo
interno,  alegando  que,  “havendo  dúvida,  o  relator  não  poderá  negar
seguimento  e  provimento  ao  recuso  nem  julgá-lo  improcedente,  devendo
remetê-lo  ao  julgamento  do  órgão  colegiado”,  fl.102.  E,  por  esse  motivo,
requereu a reconsideração da decisão monocrática,  e caso contrário,  pelo
julgamento do presente agravo pelo Colegiado, dando-lhe total provimento ao
apelo outrora interposto.

É o que importa relatar.

V O T O

A  decisão  objeto  deste  agravo  interno
negou  seguimento  à  apelação  cível,  interposta  pelo  ora  recorrente,  por
considerar  que o recurso está em confronto com jurisprudência  dominante
deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art.
557, “caput”, do CPC:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou  em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
(Grifei).
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Não  vislumbro,  nas  razões  do  presente
agravo,  fundamento suficiente a modificar  a decisão monocrática,  devendo
esta ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

O  ora  agravante,  interpôs  recurso  de
apelação  expondo  que  “o  termo  inicial  da  correção  monetária  deve  ser
considerado  como a  data  do  ajuizamento  da  demanda,  pois  foi  ali  que  a
autora formulou efetivamente a sua pretensão de  ver-se ressarcida”, fl.78.  

Todavia,  não  merece  prosperar  a
irresignação da agravante, agindo acertadamente a decisão monocrática, 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:

“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.
[...]
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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
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)

Corroborando:

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
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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
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.

Nesse  contexto,  é  forçoso  concluir  que  a
decisão monocrática combatida encontra-se absolutamente consentâneo com
o escólio pretoriano prevalente, não merecendo qualquer reparo. 

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente  Agravo Interno,  mantendo,  em todos  os  seus  termos,  a  decisão
vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 
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Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Tatjana Maria Nascimento Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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