
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000704-29.2017.815.0000
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator       : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza 
Apelante : Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque (OAB/PB nº 20.111-A)
Apelada : Maria Helena da Silva Pequeno
Advogados: Marina de Vasconcelos Nóbrega (OAB/PB nº 14.967) e Flaviano Sales 
                       Cunha Medeiros (OAB/PB nº 11.505)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  PRELIMINARES.  CARÊNCIA  DE
AÇÃO.  AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REAPRECIAÇÃO.  COISA
JULGADA. ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
PROVOCAÇÃO  DE  QUALQUER  SEGURADORA
CONSORCIADA.  POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  LAUDO  TRAUMATOLÓGICO.
INDENIZAÇÃO FIXADA. VALOR ARBITRADO EM
CONFORMIDADE COM O GRAU DA INVALIDEZ.
OBSERVÂNCIA AO  ENUNCIADO  SUMULAR  Nº
474,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
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JUROS  MORATÓRIOS.  MOMENTO  DE
INCIDÊNCIA.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- 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, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar
de ilegitimidade passiva ad causam.

- Considerando que a preliminar de carência de ação,
por ausência de interesse processual, já foi objeto de
decisão  prolatada  anteriormente  –  em  razão  da
interposição  do  Recurso  de  Apelação  pela  parte
autora em face da primeira sentença proferida neste
processo -  que afastou a citada prefacial,  e  não foi
alvo de recurso, inviável sua reapreciação, sob pena
de ofensa aos institutos preclusão e da coisa julgada.

-  Dispondo  a  lei  que  as  indenizações  serão  pagas
considerando o valor de até     R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos  reais), resta  evidente  que  o  teto
indenizatório  só  é  atingido nos  casos  de  morte  ou
invalidez total permanente.

- Nos termos da Súmula nº 474, do Superior Tribunal
de Justiça, “A indenização do seguro DPVAT, em caso
de  invalidez  parcial  do  beneficiário,  será  paga  de
forma proporcional ao grau da invalidez.”

Consoante a Súmula nº 426, do Superior Tribunal
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de  Justiça,  os  juros  de  mora  na  indenização  de
Seguro DPVAT incidem desde a citação.

- Nos termos da Súmula nº 43, do Superior Tribunal
de Justiça,  “incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e desprover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 165/184, interposta pela
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da
15ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 162/163, que julgou o pedido formulado na
Ação  de  Cobrança ajuizada  por  Maria  Helena  da  Silva  Pequeno,  mediante  a
consignação dos seguintes termos no excerto dispositivo:

(…)  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  para
condenar  a  Promovida  a  indenizar  o  Promovente
pelas lesões sofridas em acidente automobilístico, no
valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e
dois  reais  e  cinquenta  centavos),  devidamente
corrigido  monetariamente  pelo  INPC,  a  contar  da
data do sinistro, e com juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da data da citação.
Condeno o Promovido nas custas processuais e em
honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$  700,00
(setecentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
interpôs APELAÇÃO, fls. 165/184, e, nas suas razões, aduz, em sede de preliminar, a
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carência de ação por falta de interesse processual, haja vista a ausência de prévio
requerimento administrativo, bem como  a ilegitimidade passiva da demandada e
necessidade  de  substituição  pela  seguradora  Líder.  No  mérito,  sustenta  a
inexistência de incapacidade a ensejar o ressarcimento da indenização securitária, e
não comungando o órgão julgador com este entendimento, destaca a necessidade de
realização de nova prova pericial pelo IML, para aferir a extensão e grau de invalidez
da vítima de trânsito,  ao fundamento de que a elaboração do laudo emitido por
ocasião do mutirão, se deu “em local que não oferece a aparelhagem adequada, nem
o tempo necessário ao exame minucioso das sequelas”, eis que produzido tão apenas
para tentativa de acordo naquele determinado ato. Argumenta que os juros de mora
devem ser contados a partir da citação e a correção monetária deve ser observada a
partir da data da propositura da demanda. Ressalta que incumbe a parte autora o
ônus de provar sua condição de beneficiária do seguro,  e a ocorrência do evento
ensejador da indenização Ao final, requer a procedência do recurso.

Contrarrazões,  fls.  192/198,  defendendo  a
manutenção da sentença.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  passo  ao  exame  da  controvérsia,
analisando,  inicialmente,  as  preliminares  arguidas  pela  Mapfre  Vera  Cruz
Seguradora S/A, em suas razões recursais.

Com  relação  à prefacial  de  carência  de  ação,  por
ausência  de interesse processual  da promovente,  ao argumento de que esta  não
acionou,  administrativamente,  o  pagamento  da  indenização  do  seguro  DPVAT,
entendo  não  ser  passível  de  conhecimento,  sob  pena  de  ofensa  ao  instituto  da
preclusão, tendo em vista que sobre a questão se operou os efeitos da coisa julgada,
eis que já foi objeto de decisão prolatada anteriormente, fls. 121/126, – em razão da
interposição  do  Recurso  de  Apelação  pela  parte  autora,  fls.  88/94,  em  face  da
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primeira sentença proferida neste processo, fls. 81/85 - que afastou a citada prefacial,
e não foi alvo de recurso.

No  tocante  a  preliminar de  ilegitimidade  passiva,
vê-se, de logo, que tal arguição não merece guarida.

Com efeito,  em se  tratando  de  Seguro DPVAT,  as
Seguradoras,  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. Eis o preceptivo legal:

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. 

Sendo  assim,  ao  beneficiário  assiste  o  direito  de
acionar  qualquer  delas, tanto  para  o  pagamento  integral,  quanto  para  a
complementação de eventual valor recebido a menor. 

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.
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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.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam. 

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito.

À priori, convém esclarecer que o Seguro DPVAT -
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Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre, criado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar
cobertura  a  danos  pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,
compreendidas  as  indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e  despesas  de
assistência médica. As indenizações advindas do referido seguro devem ser quitadas
independentemente de verificação de culpa, identificação do veículo ou de outras
apurações, tornando-se legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou
não.

Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidentado  com  veículo  automotor  e  da  qualidade  de
beneficiário, mas também, a demonstração da ocorrência do referido acidente e do
nexo entre  este  e  a  invalidez, evidenciado,  no caso  em questão,  pelo  Boletim de
Ocorrência, fl. 13, e através dos documentos de fls. 14/16, o qual, nos termos do art.
5º,  da Lei  nº 6.194/74, é considerado requisito indispensável para o ressarcimento
pleiteado.

Pois  bem,  na  hipótese,  em  apreço,  o  acidente,
conforme se depreende da documentação colacionada à fl. 11,  ocorreu no dia 19 de
agosto de 2012, razão pela qual deverá a controvérsia ser apreciada nos moldes das
alterações introduzidas pelas Medidas Provisórias nº 340/2006, convertida na Lei  nº
11.482/2007, e nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009.

Em sendo assim, a indenização clamada seguirá os
parâmetros consignados na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e será proporcional ao grau
e  à  extensão  da  invalidez  ilustrada  pela  prova  pericial  produzida,  consoante
preceitua a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
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especificamente o laudo de avaliação médica, fls. 76/76V, vê-se que Maria Helena da
Silva Pequeno,  em razão do acidente de trânsito noticiado na exordial,  adquiriu
debilidade  permanente  das  funções  do  membro  inferior  esquerdo,  com  grau  de
comprometimento no percentual de 25%.

Por essa razão, não prospera a assertiva lançada pela
seguradora,  quando  sustenta  a  necessidade  de  elaboração  de  nova  perícia  pelo
Instituto  Médico  Legal  -  IML,  certificando  o  grau  e  o  percentual  de  invalidez
ocasionado  à  vítima,  uma  vez  que  nos  autos,  consta  perícia  médica,  fls.  76/76V,
efetuada  por  profissional  habilitado,  com  precisão  e  clareza,  indicando  a  lesão
acometida à autora, o grau da debilidade e a respectiva extensão.

Dito  isso,  inexiste  dúvida acerca  do  direito  da
promovente de perceber o valor relativo à indenização do seguro DPVAT, cabendo
aferir, doravante, o valor da indenização a ser paga à beneficiária.

Pois  bem.  Tendo  sido  constatada  a  debilidade
permanente  parcial,  nos  moldes  do  laudo  pericial,  fls.  76/76V,  é  cediço  que  a
indenização  será  paga  considerando  a  quantia  de  até  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos reais), devendo ser arbitrada com base na tabela anexada à Lei 6.194/74,
e, ainda, em conformidade com percentual da invalidez apurado pelo profissional de
saúde,  no  caso,  25%  (setenta  e  cinco  por  cento)  da  função  do  membro  inferior
esquerdo. A título de ilustração, veja-se:

Morte ou invalidez total
permanente

(Valor máximo fixado)
100% = R$ 13.500,00

Perda anatômica e/ou
funcional completa de

um dos membros
inferiores 

70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

Percentual da Invalidez
apresentada pelo autor 

25,00%

 Valor da Indenização 25% de R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50
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devida

Nesse  trilhar,  o  Magistrado  ao  arbitrar  o  valor
indenizatório,  atentou-se  aos  critérios  estabelecidos  pela  legislação  correlata,
considerando,  para  tanto,  o  grau  de  invalidez  do  autor,  detectado  no  laudo
traumatológico,  bem  como  os  parâmetros  consignados  na  tabela  anexa  à  Lei  nº
6.194/74, não merecendo, portanto, qualquer redução a verba indenizatória fixada em
primeiro grau, na ordem de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos).

No que tange aos consectários legais, entendo que os
juros  de  mora  devem  ser  computados  a  partir  da  citação  válida,  e  a  correção
monetária deverá ter por marco inicial, a data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento
danoso, que, na hipótese vertente,  é a data do acidente,  em conformidade com o
entendimento sumular nº  43 e nº 426, do Superior Tribunal de Justiça:

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

E

Súmula nº 426: Os juros de mora na indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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