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ADVOGADO : Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda
AGRAVADO : Josemar de Sousa Silva
ADVOGADO : Stelio Timotheo Figueiredo

AGRAVO  INTERNO  – AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
INDENIZAÇÃO  DECORRENTE  DE  SINISTRO  NO  ÂMBITO
DO SEGURO  OBRIGATÓRIO  – DPVAT  – ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  CAUSAL
ENTRE  O  ACIDENTE  E  A  DEBILIDADE  DO AUTOR  –
IMPROCEDÊNCIA  –  DOCUMENTOS  SUFICIENTES  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  LIAME  DE  CAUSALIDADE  –
DEBILIDADE  PERMANENTE  GRAVE  DO  TORNOZELO
ESQUERDO –  COMPROVAÇÃO  POR  LAUDO  MÉDICO  E
TRAUMATOLÓGICO –  TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA - DESACOLHIMENTO DO PEDIDO RECURSAL
CONTRÁRIO À SÚMULA DO STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
DA  SENTENÇA  APENAS  PARA  AJUSTAR  O  TERMO
INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO QUE ORIENTAM
AS SÚMULAS 580 E 426,  AMBAS  DO STJ  –  RECURSO
QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO.

Comprovada a debilidade permanente parcial, através de laudo
médico  e  traumatológico,  bem como  evidenciado  o nexo de
causalidade  entre  a  lesão  e  o  acidente  automobilístico,  é
devida a indenização fixada na Lei de regência.

Verificado  que  a  sentença  recorrida  encontra-se  em
dissonância  com os parâmetros  fixados nas Súmulas  580 e
426, ambas do STJ, cabível a adequação de ofício
Ausentes  argumentos  capazes  de  infirmar  os  termos  da
decisão agravada, deve ser desprovida a insurgência que visa
tão somente  repisar  a  tese  já  examinada  e  rechaçada  pelo
julgador monocrático. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Mafre Seguros Gerais
S/A contra a decisão monocrática (fls.107/108) que negou provimento ao Apelo
por ela interposto e, de ofício, adequou os consectários legais para que sejam
observados os termos iniciais do juros de mora e correção monetária conforme
as Súmulas 580 e 426, ambas do STJ (juros de mora a contar da citação e
correção monetária a contar do evento danoso). 

A sentença  recorrida,  proferida  pelo  Juízo  da Vara  Única  da
Comarca  de  Pedras  de  Fogo nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  Seguro
DPVAT ajuizada por Josemar de Sousa Silva em face do agravante, julgou
procedente  o  pedido  vestibular  e  condenou  a  promovida/apelante  ao
pagamento correspondente a R$ 2.700,00, com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar do sinistro e correção monetária a contar da citação
válida.

Neste  recurso (fls.  110/117),  o  Estado  da  Paraíba reitera  a
ausência  de  cobertura,  tendo  em vista  que  entende  inexistente  o  nexo  de
causalidade entre o acidente e a debilidade da vítima. Isso porque, alega não
provada a situação de invalidez do autor decorrente de acidente de trânsito,
calcado  no  “boletim de  atendimento  de  urgência”  à  fl.  72,  que  informa  ter
havido “acidente de trabalho com queda de motor sobre a perna”.

Por tais razões, requer a retratação da decisão monocrática ou,
em  caso  negativo,  o  recurso  seja  colocado  em  mesa  para  julgamento
colegiado. 

Intimado para manifestar-se, o agravado quedou-se inerte.

 VOTO

Embora o  Agravo  Interno confira  ao  relator  a  faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pela qual os apresento para análise deste órgão colegiado (grifo nosso):

“Trata-se de Ação de Cobrança  de Indenização decorrente
de  sinistro  (acidente  automobilístico)  ocorrido  em
04/01/2012, do qual, segundo laudo médico acostado à fl.
69/70,  resultou  debilidade  permanente  grave no  tornozelo
esquerdo (80%) do autor, Josemar de Sousa Silva.
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De início,  reputo que,  ao contrário  da tese aventada pelo
apelante,  o  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  a
debilidade da vítima está satisfatoriamente comprovado nos
autos, uma vez que foram acostados,  além do Boletim de
Ocorrência, laudos médico  e  traumatológico (fl.  68/72)
atestando que a  parte  autora/apelada foi  atendida,  no dia
04/01/12,  no  Hospital  de  Emergência  e  Trauma  Senador
Humberto  Lucena,  em  decorrência  de  acidente  de
motocicleta, sendo posteriormente submetido a cirurgia para
tratamento da lesão. 

Assim, a  informação  contida  na  avaliação  inicial  à  fl.  72,
acerca de “acidente de trabalho com queda de motor sobre a
perna”, não se mostra coerente com o contexto dos autos,
sendo um evidente equívoco. 

O  Ministério Público também pontuou em seu Parecer que
“o apelado consegue fazer  prova do nexo causal ocorrido
entre o acidente automobilístico e a lesão suportada, uma
vez que análise cinge-se a toda documentação produzida no
feito, notadamente a perícia de fls. 69/70, não passando de
mero erro material o documento apontado pelo apelante’” fl.
103.

Feita  tal  pontuação, registro  que  não  cabe  adentrar  nos
demais aspectos de mérito não abordados no Apelo, que se
restringiu apenas a alegação de inexistência de nexo causal
entre a lesão e o acidente. 

Acerca dos consectários legais, desacolho o pleito recursal
no  sentido  de  considerar  como  termo  inicial  da  correção
monetária o ajuizamento da ação. Ao contrário,  tenho que
cabe a aplicação das Súmulas 580 e 426, ambas do STJ,
podendo  o  ajuste  da  sentença  ser  realizado  por  esta
instância de ofício:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.
6.194/1974,  redação dada pela  Lei  n.  11.482/2007,  incide
desde a data do evento danoso.
(Súmula 580,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe 19/09/2016)

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir da citação.
(Súmula 426,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010,
DJe 13/05/2010)

Feitas tais considerações, com fulcro no art.  932,  IV, a, do
CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório.

De ofício,  adéquo os consectários legais,  para  que sejam
observados os termos iniciais do juros de mora e correção
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monetária conforme as Súmulas 580 e 426, ambas do STJ
(juros de mora a contar da citação e correção monetária a
contar do evento danoso).”

Vê-se que, no presente  Agravo  Interno, o insurgente  não trouxe
nenhuma argumentação nova  apta  a  alterar a solução dada à lide quanto ao
mérito da causa.

Ademais, como é cediço, o destinatário das provas no processo é
o juiz, cabendo-lhe valorá-las a fim de alcançar o convencimento necessário
acerca  da  existência  do  direito  alegado.  Ao  solucionar  a  lide,  também  é
incumbência do juiz racionalizar e motivar esse convencimento, baseado no
contexto fático probatório disponível nos autos,  com espeque nos arts. 371 e
375, ambos do CPC1. 

Nesse trilhar de ideias, ratifico a conclusão exarada na decisão
monocrática recorrida, porquanto convicta de que  os documentos constantes
nos autos (Boletim de Ocorrência, laudos médico  e traumatológico,  fl.  68/72)
prevalecem em relação ao  “boletim de atendimento de urgência”  à fl. 72,  ao
informarem que “no dia 04/01/2012, por volta das 17 horas conduzia uma moto
honda biz 125 ESN, de cor vermelha, placa PFJ 5780 – PE, ano 2011, Chassi
nº. 9C2JC4820BR257421 na Rua 02 de julho, nesta cidade, quando perdeu o
controle ao assustar com um veículo VW Gol de cor prata que passou próximo,
e, na ocasião, sofreu uma queda causando fratura na tíbia esquerda sendo
socorrido  para  o  Hospital  de  Trauma  na  capital  onde  recebeu  cuidados
médicos.”, fl. 73.

Quanto aos honorários recursais colaciono precedente do STJ no
qual foram trazidas orientações relevantes sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ACÓRDÃO  EMBARGADO  PUBLICADO  NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.  REPARAÇÃO.  DIREITOS  AUTORAIS.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL.  ACÓRDÃO  EMBARGADO
CONFORME  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]
5.  É  devida  a  majoração  da  verba  honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando  estiverem  presentes  os  seguintes  requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir
de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou  desprovido,  monocraticamente  ou  pelo  órgão

1 […]  2.  Cabe  esclarecer  que  a  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  Superior  aduz  que "vigora,  no  direito
processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131,
não cabendo compelir  o  magistrado a acolher  com primazia  determinada  prova,  em detrimento  de outras
pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos"
(AgRg no REsp 1.251.743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014,
DJe de 22/9/2014) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1044614/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)
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colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso.
6.  Não haverá  honorários  recursais  no  julgamento  de
agravo  interno  e  de  embargos  de  declaração
apresentados  pela  parte  que,  na  decisão  que  não
conheceu  integralmente  de  seu  recurso  ou  negou-lhe
provimento, teve imposta contra si a majoração prevista
no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
9.  Da  majoração  dos  honorários  sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não
poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos
§§ 2º e 3º do referido artigo. [...]
(AgInt  nos  EREsp  1539725/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Na hipótese dos autos, observo que não é cabível o arbitramento,
tendo em vista que a sentença já fixou o percentual de honorários no limite
máximo de vinte por cento previsto no art. 85, § 2º e 11º, parte final2. 

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo
interno.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06 

2 Art. 85, […]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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