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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEITADA.
DEBILIDADE  PERMANENTE.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESSIGNAÇÃO  QUANTO  A INCIDÊNCIA DOS
JUROS  DE  MORA.  JUROS  A  PARTIR  DA
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no
sentido  de  que  a  Ação  de  Cobrança  de  Seguro
Obrigatório  DPVAT  pode  ser  proposta  contra
qualquer  das  seguradoras  pertencentes  ao
Consórcio.

- Súmula 426/STJ: "Os juros de mora na indenização
do seguro DPVAT fluem a partir da citação"

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  a  preliminar e,  no
mérito, PROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 160.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Bradesco Seguros

S.A. contra  a  Sentença,  fls.  99/101,  que  julgou  parcialmente  procedente  o

pedido formulado  pelo Autor, Genildo do Nascimento, nos autos da Ação de

Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Na Sentença, o Juízo
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a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação por

falta de interesse de agir e, no mérito, condenou a Seguradora ao pagamento

da indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e

setenta e cinco centavos), incidindo correção monetária a partir da citação e

juros de mora a partir do evento danoso.

Em suas razões (fls. 103/107), a Apelante arguiu a preliminar

de ilegitimidade passiva, buscando a sua substituição pela Seguradora Líder.

Requereu, ainda, que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação, nos

termos da Súmula nº 426 do STJ.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão de

fls. 146.

Instado a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  opinou,  às  fls.

153/156, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso,

apenas para modificar a Sentença no que diz respeito ao termo inicial dos juros

de mora, que deverá ser contado a partir da citação.

É o relatório. 

VOTO

DA  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E

NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER 

A  jurisprudência  dos  Tribunais,  inclusive  a  desta  Corte  de

Justiça, entende que a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pode

ser ajuizada contra qualquer seguradora integrante do consórcio, sendo uma

faculdade do beneficiário do seguro escolher contra qual delas quer litigar.

Nesse sentido, seguem decisões deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO.
(...) - É assente na legislação de regência, bem como
na jurisprudência pátria, que a ação de cobrança de
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seguro obrigatório pode ser proposta contra qualquer
das  seguradoras  pertencentes  ao  Consórcio
Obrigatório  do  Seguro  DPVAT.  -  (...)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00227112620108150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA, j. em 24-11-2015).

E

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
(...)  - 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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00010111120078150201,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.
em 03-11-2015).

Pelas  razões  acima  expostas,  não  há  que  se  faltar  em

substituição da seguradora, devendo ser rejeitada a preliminar.

MÉRITO

O Autor, após ter sido vítima de acidente de trânsito, em 24 de

agosto de 2012, postulou o pagamento da indenização do seguro obrigatório

(DPVAT).  O  pedido  foi  julgado  parcialmente  procedente  e  a  Seguradora

condenada  a  pagar  uma  indenização  no  valor  de  R$  843,75  (oitocentos  e

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

A  Apelante  requereu  o  acolhimento  da  preliminar  acima

referida e já analisada e a consequente extinção do processo sem resolução do

mérito e, se este não fosse o entendimento, que os juros de mora incidam a

partir da citação válida, nos termos da Súmula nº 426 do STJ.

Pois bem.

Quanto  ao  questionamento  feito  pelo  Apelante  no  que  diz

respeito a aplicação dos juros de mora e correção monetária,  estes devem

incidir da seguinte forma: os juros a partir da citação, conforme a Súmula nº

426 do STJ.
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Nesse sentido, seguem decisões deste Tribunal.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO  SEGURO
DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  MORTE.
SENTENÇA  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
IRELEVÂNCIA.  PRESENÇA  DE  OUTRAS  PROVAS
SUFICIENTES  A  DEMONSTRAR  O  DIREITO.  JUROS
MORATÓRIOS.  VIGÊNCIA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
CORREÇAO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL  DE
INCIDÊNCIA  CORRIGIDO  DE  OFÍCIO.  VALIDADE  A
PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Nas  ações  de  Seguro  DPVAT,
para  a  comprovação  do  nexo  de  causalidade  entre  o
acidente e o evento morte, é prescindível a juntada de
boletim de ocorrência policial, desde que suprida através
de outras provas que demonstrem cabalmente os fatos
constitutivos do direito autoral.  Dispõe a Súmula nº 426
do STJ: Os juros de mora na indenização do seguro
DPVAT fluem a partir da citação. Segundo o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de
mora  e  a  correção  monetária  constituem  matéria  de
ordem  pública,  razão  pela  qual  a  alteração  dos
respectivos  termos  iniciais  de  ofício  não  configura
reformatio in pejus, nem contraria o princípio da inércia
da  jurisdição,  podendo  ser  conhecidas  de  ofício  pelo
Juízo,  independentemente  de  alegação  das  partes.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00112399120118150011, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES
, j. em 30-11-2015) 

E

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  Debilidade
permanente  parcial  incompleta.  juros  de  mora  A
CONTAR DA Citação da seguradora. Procedência parcial
da demanda. Reciprocidade na sucumbência. Provimento
parcial  do  apelo.  -  "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 n. 43/STJ)" (STJ.
EDcl no Ag 1203267 / RJ. Rel. Min. João Otávio Noronha.
J. em 09/08/2011). - Verificando-se que, no caso, apenas
parte  do pedido  autoral  foi  procedente,  não obtendo o
demandante o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos  reais)  pleiteado,  restam  autor  e  réu
parcialmente vencedores e vencidos, havendo, portanto,
de se aplicar o disposto no art. 21 do Código de Processo
Civil.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01218892120128152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,
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j. em 17-11-2015)

Portanto, a Sentença deve ser modificada nesse ponto. 

Feitas tais considerações, REJEITO a preliminar e, no mérito,

PROVEJO o Apelo da Promovida, para modificar a Sentença apenas no que

diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, que deverá ser contado a partir

da citação.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  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, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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