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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DO  SEGURO  DPVAT.  PRELIMINAR. FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO DEVIDO.
RECIBO DE PAGAMENTO.  COMPROVAÇÃO
IDÔNEA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO
DANOSO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

-  Em recentes pronunciamentos, o Supremo Tribunal
Federal,  revendo posicionamento até então uníssono,
passou  a  entender  que,  em  ações  de  cobrança  do
seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação
do  Poder  Judiciário,  demonstrando  a  existência  de
pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do
prévio requerimento administrativo.

- Conquanto inexista prova do requerimento na esfera
administrativa,  insurgindo-se  a  parte  ré  em face  do
pleito  autoral,  por  meio  de  contestação,  resta
configurada,  de  forma  inequívoca,  sua  objeção  ao
pleito autoral,  surgindo,  desta forma, o interesse  de
agir superveniente.

-  Os recibos de pagamento que guardem relação com
os  danos  sofridos  pelo  acidentado,  salvo  se
demonstradas  as  respectivas  falsidades,  afiguram-se
como prova idônea das despesas de que trata o art. 3º,
inciso III, da Lei nº 6.194/1974, tendo em vista que
esta não estabelece critérios ou formas legais para a
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documentação  apresentada  pelo  segurado  a  fim  de
comprovar as despesas reembolsáveis.

-  "A  incidência  de  atualização  monetária  nas
indenizações  por  morte  ou  invalidez  do  seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.6194/74,
redação  dada  pela  Lei  n.  11.482/2007,  opera-se
desde  a  data  do  evento  danoso"  (REsp  n.
1.483.620/SC,  submetido  ao  rito  do  art.543-C  do
CPC,  Relator  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, DJe 2/6/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença, proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Uiraúna, nos autos da “Ação de Cobrança de
Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por Francisca Alves Vieira em face da
recorrente.

Na peça de ingresso (fls.  02/05),  narrou a autora que sofreu
acidente  automobilístico,  no  dia  27  de  fevereiro  de  2013,  resultando  em
invalidez  permanente,  em virtude  de  ter  sofrido  “várias  escoriações  pelo
corpo, fratura do membro inferior esquerdo, assim como fratura do quinto
pododáctilo direito” (fls. 03). 

Aduziu que possui direito à percepção de R$ 8.100,00 (oito mil
e cem reais) em decorrência do seguro obrigatório, bem como ao montante de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de reembolso pelas despesas de
assistência médica e suplementar.

Contestação  apresentada  (fls.  21/32),  arguindo,
preliminarmente,  falta  de  interesse  de  agir.  No  mérito,  defendeu  a
improcedência da demanda, sob o fundamento de que a autora não comprovou
a  alegada  invalidez  permanente.  Sustentou,  ainda,  a  ausência  de  recibos
válidos que demonstrem as despesas médicas. 

Laudo Pericial (fls. 113/114).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido
(fls. 108/109v.), cujo dispositivo transcrevo:

“Diante do exposto e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial  deduzido  por  FRANCISCA  ALVES  VIEIRA
para  CONDENAR  a  demandada,  SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
ao pagamento de uma indenização no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), com incidência de
juros moratórios a partir da citação, à base de 1%
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(um por cento) ao mês, e correção monetária desde a
ocorrência do sinistro.
Fixo os honorários em 15% do valor atualizado da
condenação, devidos pelo autor e pelo demandado à
ordem  de  90%  e  10%,  respectivamente,  dada  a
proporção  de  decaimento  do  pedido,  tudo  em
atenção ao art. 85 do NCPC, observando ainda, em
relação ao autor,  a inexigibilidade prevista no art.
98, §3º, do mesmo NCPC.” 

Inconformada, a ré interpôs Apelação (fls. 113/126) arguindo,
de  forma preliminar,  a  carência  de  ação por falta  de  interesse  de agir.  No
mérito, sustenta  a ausência de prova suficiente para comprovar as despesas
médicas suplementares a que foi condenada. Alega omissão no julgado quanto
às  custas,  bem como quanto  ao  índice  de  correção  monetária,  pleiteando,
ainda, que sua incidência ocorra a partir da comprovação dos gastos. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 135/139). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
144/146).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com  os  termos  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  conheço  do  apelo,
passando à análise dos argumentos recursais.

1. Da Preliminar de   Falta de Interesse de Agir

Asseverou a  seguradora  que  a  vítima,  antes  do  ingresso  em
juízo, não deduziu anteriormente pedido administrativo diretamente em face
da ré, acarretando a falta de interesse processual para propositura da demanda.
Não deve prosperar as alegações da insurgente.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega, e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, lhe trará benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  processual,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e
utilidade na atuação do Judiciário.

In casu, a promovente pleiteia o recebimento de indenização
relativa  ao  seguro  DPVAT,  em  razão  de  acidente  automobilístico  que  lhe
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ocasionou  invalidez  e  gastos  com  despesas  de  assistência  médica  e
suplementar.  Para  conseguir  seu  objetivo,  manejou  a  presente  ação  de
cobrança.

Sobre  o  tema,  tem-se  que,  em  recentes  pronunciamentos,  o
Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  julgamento  dos  Recursos
Extraordinários  nº.  839.314  e  824.704,  revendo  posicionamento  até  então
uníssono, passou a entender que, em ações de cobrança do seguro DPVAT,
deve  o  autor  justificar  a  provocação  do  Poder  Judiciário,  demonstrando  a
existência  de  pretensão  resistida,  esta  consubstanciada  na  prova  do  prévio
requerimento administrativo. Confira-se:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CIVIL  E
PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL
JULGADA  PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  RE
631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para
o exercício do direito de ação é compatível com o
princípio  do  livre  acesso  ao  Poder  Judiciário,
previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal,
conforme  firmado  pelo  Plenário  da  Corte  no
julgamento  de  repercussão  geral  reconhecida  nos
autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2.
A ameaça  ou  lesão  a  direito  aptas  a  ensejar  a
necessidade de manifestação judiciária do Estado só
se  caracteriza  após  o  prévio  requerimento
administrativo,  o  qual  não  se  confunde  com  o
esgotamento  das  instâncias  administrativas. (...)”
(STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

Não se desconhece que o direito de ação é constitucionalmente
garantido,  à  vista  do  que  dispõe  o  art.  5º,  XXXV,  da  Constituição da
República: "...a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça  a  direito". Contudo,  a  exigência de  requerimento  prévio,  na  via
administrativa, não tem o condão de malferir tal prerrogativa, uma vez que nas
demandas em que se busca o recebimento de indenização de seguro DPVAT
sequer  se  vislumbra  ameaça  de  lesão  a  direito  que  necessite  de  tutela
jurisdicional,  nos  casos  em  que  o  pleito  não  fora  anteriormente  aviado
administrativamente.

Tal posicionamento teve como base o Recurso Extraordinário
631.240⁄MG, julgado pela Corte Suprema, sob o regime da Repercussão Geral,
que concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo perante
o  INSS,  para  os  segurados  exercerem  o  direito  de  ação  no  Judiciário.  O
acórdão restou assim ementado:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.  1.  A
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5º,XXXV, da
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Constituição.  Para  se  caracterizar  a  presença  de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2.  A concessão de benefícios previdenciários
depende  de  requerimento  do  interessado,  não  se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua  apreciação  e  indeferimento  pelo  INSS,  ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver,  no  entanto,  que  a  exigência  de  prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das  vias  administrativas. 3.  A exigência  de  prévio
requerimento  administrativo  não  deve  prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória
e  reiteradamente  contrário  à  postulação  do
segurado.  4.  Na hipótese  de  pretensão  de  revisão,
restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem  o  dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais
vantajosa possível,  o pedido poderá ser  formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da  Administração  ,  uma  vez  que,  nesses  casos,  a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos  tácito  da  pretensão  .  5.  Tendo  em  vista  a
prolongada  oscilação  jurisprudencial  na  matéria,
inclusive  no  Supremo  Tribunal  Federal,  deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do
presente  julgamento  (03.09.2014),  sem  que  tenha
havido  prévio  requerimento  administrativo  nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i)  caso  a  ação tenha  sido  ajuizada  no âmbito  de
Juizado  Itinerante,  a  ausência  de  anterior  pedido
administrativo  não  deverá  implicar  a  extinção  do
feito;  (ii)  caso  o  INSS  já  tenha  apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse
em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais
ações  que  não  se  enquadrem  nos  itens  (i)  e  (ii)
ficarão sobrestadas,  observando-se  a sistemática a
seguir.  7.  Nas  ações  sobrestadas,  o  autor  será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30  dias,  sob  pena  de  extinção  do  processo.
Comprovada  a  postulação  administrativa,  o  INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em
até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir  decisão.  Se  o  pedido  for  acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado  devido  a  razões  imputáveis  ao  próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir  e  o  feito  deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e
(iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão  levar  em conta  a  data  do  início  da  ação
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como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se
dá  parcial  provimento,  reformando-se  o  acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz
de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que
alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada
no pedido administrativo em 30 dias,  sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa,
o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento
a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a  subsistência  ou  não  do  interesse  em  agir.”
(STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
03.09.2014 - grifei). 

Inobstante  tal  constatação,  tem-se  como  caracterizado  o
interesse  de  agir  pela  resistência  à  pretensão  inaugural  manifestada  pela
apresentação de contestação de mérito pela seguradora requerida.

Assim,  conquanto  inexista,  na  hipótese  em  tela,  prova  do
requerimento na  esfera  administrativa,  insurgindo-se a  parte  ré  em face do
pleito autoral, resta configurada, de forma inequívoca, sua objeção ao pleito
autoral, surgindo, desta forma, o interesse de agir superveniente. 

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

Consoante  relatado,  alegou  a  autora  que  sofreu  acidente
automobilístico,  no  dia  27  de  fevereiro  de  2013,  resultando  em  invalidez
permanente, em virtude de ter sofrido “várias escoriações pelo corpo, fratura
do  membro  inferior  esquerdo,  assim  como  fratura  do  quinto  pododáctilo
direito” (fls. 03). 

Sustentou que possui direito à percepção de R$ 8.100,00 (oito
mil e cem reais) em decorrência do seguro obrigatório, bem como ao montante
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de reembolso pelas despesas de
assistência médica e suplementar.

A magistrada  sentenciante  julgou  parcialmente  procedente  a
demanda  apenas  para  acolher  o  pedido  relativo  às  despesas  médicas  (fls.
108/109). 

A  Seguradora,  por  seu  turno,  interpôs  o  presente  recurso
sustentando  a  ausência  de  prova  suficiente  para  comprovar  as  despesas
médicas suplementares a que foi condenada. Alega, ainda, omissão no julgado
quanto  às  custas,  bem  como  quanto  ao  índice  de  correção  monetária,
pleiteando que sua incidência ocorra a partir da comprovação dos gastos. 

Desse modo, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de
Justiça consiste em perquirir tão somente o direito da autora ao reembolso das
despesas médicas. E, caso mantida a condenação, apreciar as demais questões
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suscitadas pela recorrente. 

Pois bem. 

Conforme é cediço, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por  Veículos Automotores de Via Terrestre – Seguro DPVAT foi
criado  pela Lei  nº  6.194/74,  com a  finalidade  de  assegurar  às  vítimas  de
acidentes causados por veículos automotores de via terrestre a cobertura dos
danos  pessoais,  compreendidas  as  indenizações  por  morte,  invalidez
permanente e despesas de assistência médica. 

Para a configuração do direito à percepção do seguro DPVAT,
basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do dano decorrente, além do
nexo entre eles, nos termos do art. 5º da lei n. 6.194/74, independentemente de
verificação de culpa.

Doravante, é de se destacar que a Lei  6.197/74 dispõe que a
vítima de acidente será indenizada dos gastos com despesas médicas “desde
que devidamente comprovadas". Confira-se:

"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:  (...)  

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de
assistência  médica  e  suplementares  devidamente
comprovadas.  

§2º- Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto
no  inciso  III  do  caput  deste  artigo,  de  despesas
médico-hospitalares,  desde  que  devidamente
comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto
ao  Sistema  Único  de  Saúde,  quando  em  caráter
privado, vedada a cessão de direitos.

§3º- As despesas de que trata o §2º deste artigo em
nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando
o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de
descredenciamento do estabelecimento de saúde do
SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas
em lei." (grifo nosso).

Nesse palmilhar de ideias, a análise das provas produzidas nos
autos demonstra, de forma inconteste, o envolvimento da recorrida no acidente
relatado nos autos e o nexo causal entre este e as despesas contraídas para sua
recuperação. Senão vejamos.

O Boletim de Ocorrência e os laudos médicos encartados aos
autos (fls. 11/14) noticiam que a requerente teria sido atendida pelo SAMU e
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encaminhada ao Hospital,  após ter  sido vítima de acidente automobilístico.
Além disso, foram especificadas as lesões por ela sofridas, dando origem à
despesa médica igualmente comprovadas pela demandante (fls. 15).

No que concerne à alegação de inexistência de prova idônea
quanto aos gastos médicos suplementares efetivados pela vítima, não assiste
razão ao pleito apelatório. 

Isso  porque,  ao contrário do que alegado pela  recorrente,  os
recibos  de  pagamento  que  guardem  relação  com  os  danos  sofridos  pela
acidentada, salvo se demonstradas as respectivas falsidades, afiguram-se como
prova  idônea  das  despesas  de  que  trata  o  art.  3º,  inciso  III,  da  Lei  nº
6.194/1974, tendo em vista que esta não estabelece critérios ou formas legais
para  a  documentação  apresentada  pelo  segurado  a  fim  de  comprovar  as
despesas reembolsáveis.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  SEGURO  DPVAT.  DEDUÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO  JUDICIALMENTE  FIXADA  A
TÍTULO DE DANO MORAL.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  O  DANO
EXTRAPATRIMONIAL  DERIVE  DE  MORTE,
INVALIDEZ  PERMANENTE  OU  DESPESAS
MÉDICAS  E  SUPLEMENTARES.  DECISÃO
MANTIDA.
1.  "O  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74  não  limita  a
cobertura do seguro obrigatório apenas aos danos
de  natureza material.  Embora especifique  quais  os
danos indenizáveis - morte, invalidez permanente e
despesas  de  assistência  médica  e  suplementares  -
não  há  nenhuma  ressalva  quanto  ao  fato  de  não
estarem  cobertos  os  prejuízos  morais  derivados
desses  eventos."  (REsp  n.  1.365.540/DF,  Relatora
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  SEGUNDA SEÇÃO,
julgado  em  23/4/2014,  DJe  5/5/2014.)  2.  No  caso
concreto, o dano moral reconhecido pelo Tribunal de
origem não está coberto pelo seguro DPVAT, razão
pela qual  não é  possível  falar  em dedução de seu
valor do montante indenizatório.
3. Agravo regimental desprovido.”  (AgRg nos EDcl
no  REsp  1550157/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS FERREIRA,  QUARTA TURMA, julgado
em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

No caso em análise, percebe-se que o documento juntado aos
autos  (fls.  15)  revela-se  suficiente  e  razoável  à  comprovação  da  despesa
reembolsável à vítima. 

Desse  modo,  constatado  que  a  despesa  médica  refere-se  a
consulta realizada em médico especialista, necessária em virtude do acidente
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noticiado nos autos, faz jus ao reembolso do valor dispendido.

Sendo assim, não há outro caminha a seguir  senão manter a
sentença que fixou a indenização em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a
título de despesa médica devidamente comprovada nos autos.

No  que  concerne  à  correção  monetária,  a  magistrada
sentenciante  entendeu  que  sobre  o  valor  da  indenização  incidirá  correção
monetária desde a ocorrência do sinistro. 

O apelante pugna que o índice a ser utilizado seja o INPC e que
sua incidência ocorra somente a partir da comprovação dos gastos. 

A atualização  monetária  presta-se  meramente  a  recompor  o
valor  da  moeda,  corroído  pelo  processo  inflacionário.  De  tal  modo,  deve
incidir a partir do momento em que se iniciou a desvalorização, o que, in casu,
ocorreu na data do pagamento da despesa médica (28 de fevereiro de 2013)

Acerca  da  matéria  há  Súmula  editada  pelo  colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Sobre a correção monetária, trago o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos:

“RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  CIVIL.
SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  'A  QUO'.  DATA  DO
EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1.  Polêmica  em  torno  da  forma  de  atualização
monetária das indenizações previstas no art.  3º da
Lei  6.194/74,  com  redação  dada  pela  Medida
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07,
em face da omissão legislativa acerca da incidência
de correção monetária.
2.  Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3.  Manifestação  expressa  do  STF,  ao  analisar  a
ausência  de  menção  ao  direito  de  correção
monetária  no  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74,  com  a
redação  da  Lei  nº  11.482/2007,  no  sentido  da
inexistência  de  inconstitucionalidade  por  omissão
(ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência
de  atualização  monetária  nas  indenizações  por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §
7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela
Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento
danoso.
5.  Aplicação  da  tese  ao  caso  concreto  para
estabelecer  como  termo  inicial  da  correção
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monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp  1483620/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015) (grifei)

Nesse  diapasão,  a  indenização  tratada  nos  autos  deve  ser
corrigida monetariamente desde o evento danoso, no caso, desde a data do
desembolso  da  despesa  médica  e,  não a  partir  da  efetiva  comprovação do
gasto,  como  sustentando  pelo  apelante  ou  da  data  do  sinistro,  como
determinado pela magistrada  a quo,  merecendo reparo a sentença recorrida
neste ponto, acrescentando, ainda, que a correção deverá ser pelo INPC. 

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto às custas, tenho
que  assiste  razão  ao  apelante.  Considerando  a  sucumbência  mínima  da
Seguradora,  as  custas  judicias  devem  ser  arcadas  na  mesma  proporção
determinada pela juíza quanto aos honorários advocatícios. 

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  DOU
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação  para  determinar  a  incidência  de
correção  monetária  pelo  INPC  a  partir  da  data  do  pagamento  da  despesa
médica (28 de fevereiro de 2013).  Outrossim, considerando a sucumbência
mínima  da  promovida,  as  custas  judicias  devem  ser  pagas  na  mesma
proporção estabelecida pela magistrada a quo. 

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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