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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA  PROCEDENTE  EM  PARTE.
SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. PRELIMINARES
SUSCITADAS  NAS  CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE  DA  PEÇA  RECURSAL.
REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO
LEGAL.  ALEGAÇÃO  DE  DESERÇÃO.  NÃO
VERIFICAÇÃO.  PREPARO.  PAGAMENTO
EFETUADO.  AFASTAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PRELIMINAR INVOCADA NAS
RAZÕES DO APELO.  SENTENÇA ULTRA PETITA.
REJEIÇÃO.  JULGAMENTO  NOS  LIMITES
PROPOSTOS  NA  PETIÇÃO  INICIAL.  MÉRITO.
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ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DANO  E  NEXO
CAUSAL  DEMONSTRADOS.  DEBILIDADE
PERMANENTE  CONFIGURADA.  LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA SATISFATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-  Confirma-se  a  tempestividade  do  recurso  de
apelação  apresentado  pela  parte  promovida,
porquanto  manejado  dentro  do  prazo  legal
estabelecido no art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do
Novo Código de Processo Civil.

-  Não  há  que  se  considerar  deserto  o  recurso,  se
comprovado  o  pagamento  do  preparo  recursal,
hipótese dos autos.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, quando a parte recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

- Tendo  a Magistrada a quo  decidido dentro do que
fora  postulado  em  juízo,  não  resta  configurado  o
julgamento ultra petita.

-  Comprovado  nos  autos,  a  existência  de  nexo  de
causalidade entre a invalidez acometida ao autor e o
acidente de trânsito, inexiste dúvida acerca do direito
do  promovente  de  perceber  o  valor  relativo  à
indenização do seguro DPVAT.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares,  no mérito, negar
provimento ao apelo.

Damião Batista dos Santos interpôs a presente Ação
de Cobrança  de  Seguro  Obrigatório, pleiteando  o  recebimento de  indenização  a
título de  Seguro DPVAT, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat  S/A, em  decorrência  de  acidente  automobilístico  ocorrido  no  dia  23  de
dezembro de 2013, do qual resultou debilidade permanente.

Devidamente  citada,  a  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A ofertou contestação, fls. 42/56, no qual refutou os
termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  pela  total  improcedência  dos
requerimentos.

Termo de audiência, fl. 86.

Laudo elaborado à fls. 87/89V.

Termo de audiência, fl. 100.

O Magistrado  a quo, fls. 107/111, julgou procedente,
em parte, o pedido contido na exordial, consignando os seguintes termos:

(…) julgo parcialmente procedente o pedido,  com
resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  487,  I,  do
NCPC, para condenar a parte promovida a pagar ao
autor, a título de indenização securitária, o valor de
R$  3.375,00  (três  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco
reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir
da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e com
juros  de  mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação
(Súmula 426 do STJ).
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Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios,  os  quais  arbitro  em 15%  (quinze  por
cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser
reciprocamente  suportados  na  proporção  de  60%
(sessenta  por  cento)  pela  parte  promovida  e  40%
(quarenta por cento) pela parte autora, cuja cobrança
a  esta  ficará  suspensa  em  face  da  gratuidade
processual concedida.

Inconformada,  a  Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro Dpvat S/A interpôs APELAÇÃO, fls. 114/120, e, nas suas razões, aduz a
ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a magistrada singular condenou a
seguradora em valor superior ao atribuído à causa. No mais, sustenta a ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente , ante
a inexistência de documento médico nesse sentido.

 
Contrarrazões, fls. 134/139, nais quais a parte autora

aduziu, em sede de preliminar, ser o recurso intempestivo, deserto, além de ofender
o princípio  da  dialeticidade.  No mais  refutou os  termos da  insurgência  recursal,
requerendo o seu desprovimento.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cumpre apreciar a  preliminar de intempestividade
arguida  pela  parte  autora  nas  suas  contrarrazões,  destacando,  de  logo  que  não
merece prosperar, eis que a parte promovida interpôs o recurso dentro do período de
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15 (quinze) dias da data da publicação da intimação da sentença recorrida no Diário
da Justiça, que ocorreu em 23/01/2017, fl.  113, considerando a contagem do prazo
processual em dias úteis, nos moldes do art. 219 do Novo Código de Processo Civil.

Igualmente não prospera alegação do promovente no
sentido de que o recurso manejado pela seguradora é deserto, porquanto consta nos
autos o pagamento do respectivo preparo, fl. 121.

Outrossim,  não  merece  guarida  a prefacial  de
ausência  de  requisito  de  admissibilidade  recursal,  pois  não  houve  ofensa  ao
princípio da dialeticidade, haja vista as razões recursais da  Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A terem enfrentando os fundamentos da sentença, na
parte em que lhe foi desfavorável.

Prosseguindo,  entendo  também  que  não  configura
julgamento  ultra petita,  a condenação em valor superior ao atribuído à causa pelo
autor na exordial, eis que na espécie a parte autora não formulou pedido certo no
tocante valor reputado devido, requerendo apenas, a produção de prova pericial, a
fim de  aferir  o  grau  de  sua  invalidez,  e  assim definir  o  montante  indenizatório
cabível, razão pela qual ao valor da causa foi atribuído tão apenas o valor de alçada.

Ultimadas essas considerações, passa-se ao exame da
controvérsia, a qual reside em verificar se a parte autora logrou êxito em demonstrar
o nexo de causalidade existente entre o acidente e a debilidade que lhe foi acometida.

Como cediço, o seguro DPVAT - 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. 
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Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidente  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, os quais, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, são
considerados requisitos indispensáveis para o ressarcimento pleiteado.

Quanto a este aspecto, a promovida aventou em suas
razões  recursais,  a  ausência  de  comprovação  do  nexo  de  causalidade,  ao
fundamento de que que não existe nos autos documento médico atestando que a
debilidade ocasionada ao promovente, decorreu do acidente de trânsito noticiado.

No entanto, descabe sobredita alegação, uma vez que
consta nos autos,  perícia  médica,  fls.  87/89V, efetuada por profissional  habilitado,
com precisão e clareza, indicando que a lesão acometida a parte autora, decorreu
única e exclusivamente do acidente anunciado na presente ação.

Sendo  assim,  pela  documentação  acostada  ao
processo, especialmente, a perícia médica, conclui-se que a sequela  constatada no
citado documento,  resultou  do  sinistro  sofrido  pelo  promovente,  que derivou na
debilidade  permanente  da  estrutura  craniofacial,  com  comprometimento  de  25%
(vinte  e  cinco  por  cento),  pelo  que  não  restam dúvidas  que o  apelado  faz  jus  à
indenização do seguro DPVAT. 

 
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, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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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 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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