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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
Preliminar – Ação de cobrança de seguro
DPVAT  –  Preliminar  de ilegitimidade
passiva  “ad  causum”-  Provocação  de
qualquer  seguradora  consorciada  –
Rejeição.
                         
− O  Conselho  Nacional  de  Seguros
Privados outorga ao beneficiário do seguro,
a  faculdade  de  exigir  a  indenização  da
seguradora de sua preferência,  pois todas
estão  autorizadas  a  operar  no tocante ao
DPVAT.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – Apelação
cível – Ação de cobrança de seguro DPVAT
–  Procedência  parcial  na  origem  –
Irresignação –  Correção monetária a partir
do evento danoso – Súmula nº 43 do STJ –
Aplicação  do  art.  557,  do  Código  de
Processo Civil -  Seguimento negado.

-  Consoante enunciado sumular nº 43, do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  correção
monetária começa a fluir a partir do evento
danoso.

-  Conforme o disposto no art. 557,  “caput”,
do  CPC,  é  permitido  ao  Relator  negar



seguimento ao recurso,  manifestadamente
inadmissível,  improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal,  ou  de
Tribunal Superior, como no presente caso.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
UNIBANCO SEGUROS S/A, objetivando reformar a sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da  2ª Vara  Cível  da Comarca de  Campina Grande,  que
julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  exordial  na  ação  de  cobrança  de
seguro DPVAT, movida por VANDERTONI DOS SANTOS SILVA.

Na exordial de fls. 02/07, o autor aduziu, em
síntese, que em 06.06.2008 fora vítima de um acidente de trânsito, o que lhe
acarretou  debilidade  permanente,  conforme  atestado  médico  anexado  aos
autos. Requerendo, por esse motivo, o pagamento da indenização do seguro
obrigatório DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

O MM.  Juiz de  piso,  julgou  parcialmente
procedente o pedido,  condenando a seguradora a pagar ao autor o valor do
seguro DPVAT no importe de R$  5.130,00 (cinco mil,  cento e trinta reais),
corrigido  monetariamente  pelo  INPC  a  partir  da  data  do  evento  danoso,
acrescidos de  juros de mora  em 1%  (um por  cento)  ao  mês a contar  da
citação,  além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso
de apelação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva requerendo a
substituição  do  polo  passivo,  pela  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  de
Seguro DPVAT (fls.114/118).

No  mérito,  requereu  a  incidência  da
correção monetária a partir da data da propositura da ação, em observância
ao que dispõe a Lei nº 6.899/81.

 
Devidamente  intimada,  fl.129,  a  parte

recorrida não apresentou contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça emitiu parecer, fls. 141/145, opinando pela rejeição
das  preliminares,  bem como pelo  prosseguimento  do  recurso  apelatório  e
recuso adesivo, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. Decido.



Verifica-se dos presentes autos que o autor
apelante requer, em sede recursal, que seja,  em sede de preliminar, acatada
a ilegitimidade passiva. 

Vislumbra-se, de logo, que tal arguição não
merece guarida. Em se tratando de Seguro DPA, à inteligência do art. 7º, da
Lei  nº  6.194/74,  com as alterações introduzidas pela  Lei  nº  8.441/92,  são
solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações. Vejamos:

Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo
não  identificado,  com  seguradora  não  identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos
valores,  condições  e  prazos  dos  demais  casos  por  um
consórcio  constituído,  obrigatoriamente,  por  todas  as
sociedades  seguradoras  que  operem  no  seguro  objeto
desta lei.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu
nesse sentido:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO
DPVAT.  AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  LEGITIMIDADE
DE SEGURADORA DIVERSA DA QUE REALIZOU
O  PAGAMENTO  A  MENOR.  SOLIDARIEDADE
PASSIVA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  275,  CAPUT  E
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1.  A  jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as
seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro
DPVAT  são  solidariamente  responsáveis  pelo
pagamento das indenizações securitárias,  podendo o
beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma
delas.
2.  Com  efeito,  incide  a  regra  do  art.  275,  caput  e
parágrafo  único,  do  Código  Civil  de  2002,  segundo  a
qual o pagamento parcial não exime os demais obrigados
solidários quanto ao restante da obrigação, tampouco o
recebimento  de  parte  da  dívida  induz  a  renúncia  da
solidariedade pelo credor.
3. Resulta claro, portanto, que o beneficiário do Seguro
DPVAT pode acionar qualquer seguradora integrante do
grupo  para  o  recebimento  da  complementação  da
indenização  securitária,  não  obstante  o  pagamento
administrativo realizado a menor tenha sido efetuado por
seguradora diversa.
4. Recurso especial provido.(STJ - REsp 1108715 / PR,
Rel.  Min.  Luis Felipe Salomão,  quarta  turma,  Data  do
Julgamento 15/05/2012, DJe 28/05/2012) - negritei

Destarte,  diante  da  existência  de  um
Consórcio de Seguradoras do Convênio DPVAT, afigura-se legítima qualquer
uma  delas  para  responder  pela  respectiva  cobertura.  Ademais,  a



movimentação administrativa perante outra pessoa jurídica do ramo não retira
a legitimidade de qualquer das integrantes do referido Consórcio.

Nesses  termos,  rechaço  a  preliminar
aventada.

Quanto ao mérito, a apelante alega que o
MM. Juiz “a quo” estabeleceu erroneamente a data da incidência da correção
monetária, devendo aplicar a Lei nº 6.899/81 que estabelece que a correção
deve se dar a partir da propositura da ação.

 
Cumpre-se  destacar  que  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.

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.
[...]
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).

Por todo o exposto, na espécie, tem lugar
julgamento singular previsto no “caput”,  do art. 557, 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.

Diante  desse  delineamento  jurídico,  nos
termos do art. 557,  “caput”, do CPC, NEGO  SEGUIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença impugnada.

P.I

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

     Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


