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-  No Recurso  Extraordinário,  RE  nº  631.240,  foi

estabelecida  uma  fórmula  de  transição  para  lidar

com as ações em curso. 

- No presente caso, a Ação foi  proposta em 2013,

marco  anterior  ao  julgamento  do  precedente

paradigma  (03.09.2014).  Desta  forma,  tendo a

Seguradora/Apelante manifestado, expressamente, a

sua  oposição  quanto  ao  direito  postulado  pelo

Recorrente,  restou  configurada  a  instauração  do

conflito de interesses e, assim, o interesse de agir e

a condição de ação.

-  Na  ação  de  cobrança  para  complementação  do

pagamento  de  indenização  de  seguro  obrigatório
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(DPVAT), os juros de mora incidem a partir da data

de  citação  da  seguradora.  A  correção  monetária

sobre dívida por ato ilícito incide a partir do efetivo

prejuízo (Súmula nº 43/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por votação unânime,  em DESPROVER a Apelação, nos termos da
certidão de julgamento de fl.141.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela Seguradora Líder

dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A  contra  a  Sentença  que  julgou

parcialmente  procedente  o  pedido  autoral  e  condenou  a  seguradora  ao

pagamento do seguro DPVAT.

Preliminarmente,  sustenta  a  carência  de  Ação  por  falta  de

requerimento administrativo.

No mérito,  alega que a correção monetária só pode incidir a

partir do ajuizamento da Ação, devendo ser aplicado o índice INPC e juros de

mora de 1% a partir da citação.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo (fls. 132/135v.)

É o relatório.

VOTO

 
A preliminar de carência de Ação não merece prosperar.

A Demanda foi ajuizada em 2013. 
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No Recurso  Extraordinário,  RE  nº  631.240,  foi  estabelecida

uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso.

No presente caso, a Ação foi proposta em 2013, marco anterior

ao julgamento do precedente paradigma (03.09.2014).  Desta forma, tendo a

Seguradora/Apelante  manifestado, expressamente, a sua oposição quanto ao

direito postulado pelo Recorrente, restou configurada a instauração do conflito

de interesses e, assim, o interesse de agir e a condição de Ação. 

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

Quanto  ao  mérito  recursal,  a  Apelante  apenas  questiona  a

correção monetária a partir do sinistro e juros de mora a partir da citação, por

entender que a correção monetária só pode incidir a partir do ajuizamento da

ação, devendo ser aplicado o índice INPC e juros de mora de 1% a partir da

citação.

Pois bem.

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.

A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir

do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ).

O índice a ser aplicado é o IGP-M.

 
Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO O

RECURSO APELATÓRIO.

É o voto.

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
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Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 05 de março de 2018.

Des. LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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