
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível nº 0001381-59.2017.815.0000  — 6ª Vara Cível de Campina Gran-
de. 
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
01 Apelante : Júlio Medeiros de Oliveira  
Advogados : Érico de Lima Nóbrega (OAB/PB 9.602)
02 Apelante : Itaú Seguros S/A
Advogados : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125 - A)
Apelados : Os mesmos

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
DEFORMIDADE  FÍSICA  PARCIAL  PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO  DO  PROMOVENTE.
SINISTRO  OCORRIDO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  MP
340/06.  INDENIZAÇÃO  BASEADA  NO  SALÁRIO  MÍNIMO
VIGENTE HÁ ÉPOCA DO SINISTRO. ADOÇÃO DE TABELA
DO  CNSP  PARA  FIXAÇÃO  DO  ‘QUANTUM’
INDENIZATÓRIO  PROPORCIONAL.  POSSIBILIDADE.
TABELA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO MAIS BENÉFICA
AO  PROMOVENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  SOB  PENA  DE
REFORMATIO  IN  PEJUS.  PERCENTUAL  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS
DESPROPORCIONAIS.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO.
SEGUNDO  APELO.  RECURSO  INTERPOSTO  POR
SUBSCRITOR  SEM  PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS.  PRAZO
PARA  REGULARIZAR  A  REPRESENTAÇÃO.  NÃO
ATENDIMENTO.  IRREGULARIDADE  DA
REPRESENTAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
PRIMEIRO  APELO  E  NÃO  CONHECIMENTO  DO
SEGUNDO APELO. 

Segundo  entendimento  do  STJ,  o  parâmetro  para  a  quantificação  da
indenização devida ao autor a título de seguro obrigatório DPVAT é o valor
salário-mínimo vigente na época do evento danoso, ainda que o sinistro
tenha ocorrido  na  vigência  da  redação dada ao  art.  5º,  §1º,  da  Lei  nº
6.194/74 pela Lei n° 8.441/92, de 13/07/1992.

A reparação do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez
da  vítima  e  o  seu  valor  deve  ser  estabelecido  conforme  a  tabela  do
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, mesmo nas hipóteses de
sinistros ocorridos antes da edição da Medida Provisória n. 451/2008. 
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Considerando que, o Juízo a quo, ao contrário do que alega o apelante, no
cálculo da gradação proporcional a lesão, utilizou a tabela constante na
Lei 6.194/74 (introduzida pela Lei 11.482/2007), a qual prevê o percentual
de 25% e não de 20% para lesões no joelho, sendo esta mais benéfica para
o apelante,  impossível  a reforma da sentença sob pena de reformatio in
pejus. 

Não  merece  conhecimento  apelação  firmada  por  advogado  que  não
comprova  ter  poderes  para  atuar  em  juízo  em  representação  do
autor/apelante, ainda que para tanto intimado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribu-
nal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial a primeira ape-
lação e não conhecer a segunda apelação. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de
fls. 200/205 prolatada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
proposta por Júlio Medeiros de Oliveira, primeiro apelante, em desfavor do Itaú Se-
guros S/A, segundo apelante.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente, em parte, o pedi-
do  para condenar o promovido ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
acrescidos de correção monetária da data da negativa administrativa  (08/08/2003) e ju-
ros de mora a partir da citação.

 
Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de custas e honorários

advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na primeira apelação, apresentada por  Júlio Medeiros de Oli-
veira, (fls. 207/213), o recorrente afirmou que a sentença proferida pelo magistrado a
quo merece reforma pois se encontra em desconformidade com a norma legal, já que
adotou a Tabela do CNSP como meio para estabelecer o quantum indenizatório, quando
não existe parâmetro legal. Aduz, ainda, que o salário-mínimo de referência deve ser
aquele da data da negativa da administração e não o da data do acidente. Por fim, pugna
pela modificação do termo inicial dos juros de mora. Pleiteia ao final pela majoração
dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Na segunda apelação, o Itaú Seguros S/A, às fls. 214/223, levan-
tou as preliminares de ilegitimidade passiva e de carência de ação, bem como a prejudi-
cial de mérito da prescrição trienal. No mérito, defende a ausência de nexo de causalida-
de, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. 

Contrarrazões pelo primeiro e segundo apelados, respectivamen-
te às fls. 235/241 e 243/247.

Intimado o segundo apelante, Itaú Seguros S/A, para regularizar
a representação processual, quedou-se inerte. (Certidão de fls. 255)
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Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo  não conhecimento do recurso interposto pelo  Itaú Seguros S/A, sem manifestação
de mérito sobre o recurso do promovente. (fls.256/260).

É o relatório. 

VOTO

Da Apelação de Júlio Medeiros de Oliveira  

Sustenta o recorrente que a sentença se encontra em desconfor-
midade com a norma legal, já que adotou a Tabela do CNSP como meio para estabele-
cer o quantum indenizatório, quando não existe parâmetro legal. Nesse sentido, defende
que, em sendo a deformidade parcial (25% - vinte e cinco por cento), deve perceber este
percentual sobre o valor total da indenização. Assim, pugna pela reforma da sentença
para  julgar  procedente  o  pedido,  condenando  a  promovida  ao  pagamento  de  R$
2.400,00, que equivale a 25% de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Aduz, ainda, que o salário mínimo de referência deve ser aquele
da data da negativa da administração e não o da data do acidente. Por fim, pugna pela
modificação do termo inicial dos juros de mora. Pleiteia ao final pela majoração dos ho-
norários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Pois bem. 

À época do sinistro sofrido pela apelada, em dezembro de 2002,
vigorava a seguinte redação da Lei nº 6.194/74:

Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas
de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pes-
soa vitimada:
a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no
caso de morte; 
b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no
País - no caso de invalidez permanente; 
c) - Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e su-
plementares devidamente comprovadas.

Destaque-se, inicialmente, que não merece guarida o argumento
do apelante de que o salário-mínimo vigente à data da negativa da administração deve
ser utilizado como parâmetro para cálculo da condenação, pois, segundo entendimento
do STJ, o parâmetro para a quantificação da indenização devida ao autor a título
de seguro obrigatório DPVAT é o valor salário-mínimo vigente na época do evento
danoso, ainda que o sinistro tenha ocorrido na vigência da redação dada ao art. 5º, §1º,
da Lei nº 6.194/74 pela Lei n° 8.441/92, de 13/07/1992. 
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O STJ já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGU-
RO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORI-
GINAL DA LEI Nº 6.194/1974. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. IN-
DENIZAÇÃO PELA METADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O limite da indeniza-
ção referente ao seguro obrigatório equivalente à metade do maior salário-
mínimo do país somente incide quando o acidente de trânsito tiver ocorrido
antes da vigência da Lei nº 8.441/1992, ou seja, na época em que vigorava a
redação original da Lei nº 6.194/1974, e para os casos de o infortúnio (mor-
te da vítima) ter sido causado por veículo não identificado. Hipótese dos au-
tos. 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a in-
denização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no
valor do salário- mínimo vigente na data do sinistro. 3. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 175.219/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  03/12/2015,  DJe
11/12/2015) 

Segundo, muito embora o fato gerador do dano suportado pelo
apelante tenha ocorrido em data anterior ao  advento da MP n° 451/2008 (15/12/2008)
e da Lei n° 11.945/2009 (04/06/2009)   — legislações que admitiram a possibilidade
de gradação para fins de indenização por invalidez permanente parcial —  não sub-
siste o argumento da impossibilidade de gradação da indenização de acordo com a tabe-
la do CNSP, pois o Superior Tribunal  de Justiça já sedimentou o entendimento,  em
análise  de  recursos  repetitivos      7      ,   acerca  da  validade  da  observância  da  gradação
constante na tabela editada pela SUSEP, anexa a Lei. 6.194/74, conforme, inclusive,
restou sintetizado na edição da SÚMULA n° 544, do c. STJ, in verbis:

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados
para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao
grau de  invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Ademais, somente seria devido o valor requerido pelo apelante
caso a perda anatômica/funcional do joelho fosse total.

Assim, a reparação do seguro DPVAT deve ser proporcional ao
grau de invalidez da vítima e o seu valor deve ser estabelecido conforme a tabela do
Conselho Nacional  de Seguros  Privados – CNSP, mesmo nas  hipóteses  de sinistros
ocorridos antes da edição da Medida Provisória n. 451/2008. 

7RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT.
SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. I.  Para fins
do art. 543-C  do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a pro-
porcionalidade  da  indenização  ao  grau  de   invalidez,  na  hipótese  de  sinistro  anterior  a
16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao
caso  concreto.  3.  RECURSO ESPECIAL  PROVIDO.  (STJ,  REsp  1303038/RS.  Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO.  julgado  em  12/03/2014,  DJe
19/03/2014).
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No caso dos presentes autos, a perícia revelou que o apelante so-
fre de invalidez permanente parcial incompleta, consubstanciada em perda funcional na
ordem de 25% (vinte e cinco por cento) do joelho direito (fls. 123). 

Dito isto, nos termos da tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados que prevê para a Anquilose de um dos joelhos a indenização correspondente a
20% (vinte por cento) do montante integral e considerando à perda parcial do uso do jo-
elho, reduz-se em 25% (vinte e cinco por cento) o valor segurado, referente ao grau da
lesão sofrida. 

Jurisprudência de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓ-
RIO - DPVAT - INVALIDEZ - FRATURA DO JOELHO ESQUERDO -
CORRELAÇÃO COM ANQUILOSE TOTAL DE UM DOS JOELHOS -
COMPROVAÇÃO  DO  GRAU  DE  INVALIDEZ  -  PAGAMENTO  PRO-
PORCIONALMENTE DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVI-
DO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária -
DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o grau de invalidez do membro
ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização, como prevê o
art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74 e o art. 13, II, da Resolução nº 109/2004 do
CNSP. (Ap 27433/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂ-
MARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010) (TJ-
MT - APL: 00274335020108110000 27433/2010, Relator: DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2010, SEXTA CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2010)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.  PRELIMINARES.  CER-
CEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE IN-
TERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADAS. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR.
INVALIDEZ  PERMANENTE.  LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO.
APLICABILIDADE DA LEI 6.194/74 SEM AS ALTERAÇÕES PROMO-
VIDAS  PELA  LEI  11.482/07.  INDENIZA  ÃO  PROPORCIONAL  AO
GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO
DA  INDENIZAÇÃO.  SALÁRIO-MÍNIMO  VIGENTE  NA  DATA  DO
EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. 1. Omissis. 2. Tratando-se de acidente ocorrido em
16/10/2004, aplica-se à indenização pretendida o quanto disposto na Lei nº
6.194/74,  vigente  à  época,  sem  as  alterações  promovidas  pela  Lei  nº
11.482/07.  Indenização pautada no valor do salário-mínimo da época do
acidente. Princípio tempus regit actum. 3. Nos termos da jurisprudência do
STJ, é permitida a aplicação da gradação e da tabela da CNSP para sinis-
tros anteriores a 2008. Fato causador da invalidez ocorrido em 2004. As-
sim, tratando-se de invalidez parcial e aplicando-se o em endimento consoli-
dado pelo STJ no julgamento do REsp 1303038/RS (tema 662), impõe-se o
pagamento da indenização de forma proporcional ao dano experimentado,
in casu, 70% do valor máximo, abatidos os valores já recebidos pela apela-
do. 4. Os honorários advocatí ios devem ser fixados levando em conta o zelo
profissional, tempo e local onde tramita a ação, bem como o trabalho des-
pendido. Manutenção em 15%. 5. Aplicação da correção monetária desde a
data do evento danoso, utilizando-se o INPC-IBGE e juros legais a partir da
citação.  Inteligência  da  Súmula  426  do  STJ.  APELO  PARCIALMENTE
PROVIDO  ERECURSO  ADESIVO  IMPROVIDO.  (TJBA  -  AP  0159567-
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40.2009.8.05.0001;  Salva  or;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Moacyr
Montenegro Souto; Julg. 21/02/2017; DJBA 08/03/2017; Pág. 339)

Neste contexto, considerando a importância do salário-mínimo
da época do acidente 27/12/2002, de R$ 200,00 (duzentos reais), a autora teria direito a
receber a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao seguro DPVAT, e não
R$ 500,00 (quinhentos reais) como determinando pelo Juiz a quo.

Ao que se vê, o Juízo a quo, ao contrário do que alega o apelan-
te, muito embora tenha se pautado na legislação vigente há época do sinistro, a qual pre-
via o pagamento da indenização máxima de 40 (quarenta) salários-mínimos, no cálculo
da gradação proporcional a lesão, utilizou a tabela constante na Lei 6.194/74 (introduzi-
da pela Lei 11.482/2007), a qual prevê o percentual de 25% e não de 20% para lesões
no joelho, sendo esta mais benéfica para o apelante. 

Assim, não merece modificação a sentença nesta parte sob
pena de reformatio in pejus.

Assinale-se,  por oportuno, no que tange à aplicação ao termo
inicial da correção a partir do evento danoso e dos juros de mora a partir da citação,
acertadamente agiu o Juízo  a quo, consoante entendimento jurisprudencial harmônico e
dominante adotado em nossos Tribunais. Veja-se:

AÇÃO DE COBRANÇA -  SEGURO DPVAT -  CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL  -  TERMO  INICIAL  -  ACIDENTE  OCORRIDO  EM
2004/APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. O prazo prescricional de
exercício da  pretensão ao recebimento de indenização do seguroDPVAT
tem como marco inicial a data  da ciência inequívoca do caráterpermanente
da invalidez, pelo segurado.  A indenização por invalidez permanente tem
como limite máximo quarenta salários mínimos, devendo ser considerado o
grau e o percentual de lesão que acomete a vítima para a sua quantifica-
ção, observando-se os atos normativos da SUSEP e do CNSP, ainda que o
acidente automobilístico tenha ocorrido em momento anterior à edição des-
tes. Súmula 544 do STJ. Conforme a jurisprudência que se formou no Supe-
rior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir da data
do evento danoso, momento em que caracterizado o direito do autor, em ra-
zão do sinistro. (Apelação Cível nº 1227049-57.2010.8.13.0024 (1), 9ª Câ-
mara  Cível  do  TJMG,  Rel.  José  Arthur  Filho.  j.  22.08.2017,  Publ.
05.09.2017). AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CO-
BRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZA OCONFORME O PERCENTU-
AL DA LESÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Em caso de invalidez parcial
permanente, a luz do disposto na alínea "b", do art. 3º da Lei nº 6.194/74,
com redação dada pela Lei nº 8.441/92, a indenização do seguro DPVAT de-
verá ser quantificada de acordo com o grau da respectiva lesão ostentada
pelo segurado (precedentes do STJ). E, in casu, considerando que o acidente
ocorreu no ano de 2004, o percentual da invalidez permanente apurado de-
verá ser enquadrada de acordo com o que preceitua a circular SUSEP nº
302/2005 (que se reporta, em seu artigo 110, a tabela anexa a circular SU-
SEP nº 29/91), vigente a data do fato (princípio do tempus regit actum). 2.
Considerando que a agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, o decisum fustigado deve ser mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo interno desprovido. (Apela-
ção Cível nº 105455-91.2008.8.09.0051 (200891054553),  2ª Câmara Cível
do TJGO, Rel. Eudelcio Machado Fagundes.  j.  21.01.2014, unânime, DJe
30.01.2014).
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Dessa forma, acertada a aplicação dos juros pelo juízo a quo.

Por fim, pugna o apelante pela majoração dos honorários advo-
catícios sucumbenciais, considerando o valor da condenação em R$ 500,00, o percentu-
al de 15% (quinze por cento) merece ser majorado.

Assim, verificando-se a desproporcionalidade do percentual de
honorários em relação ao trabalho do causídico, aquela deve ser majorado para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Da Apelação da Itaú Seguros S/A 

No presente caso, verificou-se a inexistência de instrumento pro-
curatório nos autos que autorize aos subscritores do segundo apelo a representar a Itaú
Seguros S/A,  Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125 – A) e Ingrid Gadelha
(OAB/PB 15.488), para prosseguirem com o recurso de apelação, visando a reforma da
decisão a quo. Assim disciplina a primeira parte do art. 104 do NCPC que segue:

“Art. 104.  O advogado não será admitido a postular em juízo sem procura-
ção, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para prati-
car ato considerado urgente.”

À fl. 254 foi providenciada a intimação da parte promovida/ape-
lante  para regularização de representação,  através  do advogado Rostand Inácio dos
Santos (OAB/PB 18.125 - A), em razão do pedido de intimação exclusiva do referido
causídic. (fl. 215)

Ocorre que,  mesmo após a intimação da parte  promovida,  na
pessoa do advogado constituído, esta se manteve inerte, deixando de regularizar a repre-
sentação processual.

Nesse viés, Nelson Nery Junior em nota ao art.37 do CPC aduz
que:

“O tribunal não pode conhecer de recurso subscrito por advogado cujos
poderes tenham cessado, nem pode apenar o recorrente sem lhe dar opor-
tunidade de defesa. Deve intimar o recorrente para que regularize a repre-
sentação,  sob pena de  não conhecimento do recurso,  por aplicação do
CPC 13 (RTJ 95/1349).”(grifei)

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança c/c indenização. Apelação
cível do réu. Ausência de procuração do advogado subscritor da apelação.
Não conhecimento do apelo. Não merece conhecimento apelação firmada
por advogado que não comprova ter poderes para atuar em juízo em repre-
sentação do réu/apelante, ainda que para tanto intimado. Apelação não co-
nhecida. (TJPB; AC 075.2006.003700-1/001; Primeira Câmara Especializa-
da Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 20/08/2013;
Pág. 12) 
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Assim, é vedado ao tribunal não conhecer do recurso sem dar
oportunidade à parte de regularizar a representação processual. Mas, como no caso dos
autos, uma vez conferido o prazo e não ratificado o ato do procurador, o não co-
nhecimento do segundo apelo é medida que se impõe. 

Por tais razões,  DOU PROVIMENTO EM PARTE ao apelo
do promovente  para majorar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais
para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação e NÃO CONHEÇO DO RE-
CURSO APELATÓRIO da Itaú Seguros, mantendo a sentença em seus demais ter-
mos.
       

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das
Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0001381-59.2017.815.0000 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de
fls. 200/205 prolatada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
proposta por Júlio Medeiros de Oliveira, primeiro apelante, em desfavor do Itaú Se-
guros S/A, segundo apelante.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente, em parte, o pedi-
do  para condenar o promovido ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
acrescidos de correção monetária da data da negativa administrativa  (08/08/2003) e ju-
ros de mora a partir da citação.

 Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de custas e honorá-
rios advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na primeira apelação, apresentada por  Júlio Medeiros de Oli-
veira, (fls. 207/213), o recorrente afirmou que a sentença proferida pelo magistrado a
quo merece reforma pois se encontra em desconformidade com a norma legal, já que
adotou a Tabela do CNSP como meio para estabelecer o quantum indenizatório, quando
não existe parâmetro legal. Aduz, ainda, que o salário-mínimo de referência deve ser
aquele da data da negativa da administração e não o da data do acidente. Por fim, pugna
pela modificação do termo inicial dos juros de mora. Pleiteia ao final pela majoração
dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Na segunda apelação, o Itaú Seguros S/A, às fls. 214/223, levan-
tou as preliminares de ilegitimidade passiva e de carência de ação, bem como a prejudi-
cial de mérito da prescrição trienal. No mérito, defende a ausência de nexo de causalida-
de, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. 

Contrarrazões pelo primeiro e segundo apelados, respectivamen-
te às fls. 235/241 e 243/247.

Intimado o segundo apelante, Itaú Seguros S/A, para regularizar
a representação processual, quedou-se inerte. (Certidão de fls. 255)

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo  não conhecimento do recurso interposto pelo  Itaú Seguros S/A, sem manifestação
de mérito sobre o recurso do promovente. (fls.256/260).

É o relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

                               

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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