
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025120-14.2013.815.2001.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Nobre Seguradora do Brasil S/A.
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos, OAB/PE 22.718.
APELADO: Lenildo Gomes da Silva.
ADVOGADO: Lidiani Martins Nunes, OAB/PB 10.244.

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE
PARCIAL  PERMANENTE,  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL  AO  GRAU  DA  LESÃO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. PRELIMINAR SUSCITADA
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, QUESTIONANDO A DIALETICIDADE
RECURSAL.  FUNDAMENTOS  PERTINENTES  AO  CONTEÚDO  DA
SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
CORRESPONSABILIDADE  DAS  SEGURADORAS  INTEGRANTES  DO
CONSÓRCIO.  REJEIÇÃO. PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO.
ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
LITÍGIO  NAS  VIAS  ADMINISTRATIVAS.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO.  PRETENSÃO
RESISTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A DEBILIDADE. DOCUMENTOS
SUFICIENTES  PARA  A  COMPROVAÇÃO  DO  LIAME  CAUSAL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  DENTRO  DOS  PARÂMETROS
DISPOSTOS NA LEI PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

1. Quando as razões do recurso, ainda que sucintas, são pertinentes ao conteúdo
debatido na sentença e expõem argumentos que, caso acolhidos, são suficientes a
influenciar,  em  tese,  o  deslinde  da  causa,  tem-se  por  satisfeito  o  princípio  da
dialeticidade recursal. 

2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o  posicionamento  de  que  todas  as
seguradoras  que  constituem  o  Consórcio  responsável  pelo  custeio  do  Seguro
Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  veículos  automotivos  possuem
legitimidade  processual  para  integrar,  isoladamente,  o  polo  passivo  da  ação  de
cobrança da indenização coberta pelo referido Seguro (DPVAT).

3. O STF consignou entendimento no sentido  que de a  resistência  da  parte  ré  à
pretensão autoral deflagra o interesse processual,  de modo que a apresentação de
Contestação e a interposição de apelo são suficientes para ensejar a apreciação da
lide pelo Judiciário.

4. Não há falar em ausência de nexo causal entre o acidente e a debilidade sofrida,
diante  da  farta  documentação  acostada,  sobretudo  quando  juntado  laudo  médico
oficial atestando que a debilidade do autor é exclusivamente decorrente de acidente
com veículo automotor.



5. Não  se  mostram  excessivos  os  honorários  advocatícios  fixados  dentro  dos
parâmetros dispostos no §2º do art. 85 do CPC/2015.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0025120-14.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  a  Nobre
Seguradora do Brasil S/A e como Apelado Lenildo Gomes da Silva.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  rejeitar  as  preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso apelatório. 

VOTO.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Nobre Seguradora do Brasil
S/A contra sentença de fls. 94/96, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca
da Capital, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada
por Lenildo Gomes da Silva.

A  magistrada  sentenciante  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido
exordial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta
e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir
do evento danoso. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, fls. 99/109, a apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade
passiva,  postulando sua exclusão da lide para que figure como ré unicamente a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

Suscitou preliminar de carência da ação, sob o argumento de que a parte
autora não demonstrou a ocorrência de litígio nas vias administrativas.

No  mérito,  sustentou  a  inexistência  de  nexo  de  causalidade.  Para  tanto,
alegou que não foram juntados documentos aptos a comprovar que a debilidade
decorreu do referido acidente. Na hipótese de manutenção da condenação, pugnou
para que os honorários não ultrapassem o patamar de 15% (quinze por cento).

Contrarrazões às fls. 138/142, questionando a dialeticidade do apelo.

A Procuradoria de Justiça não ofertou Parecer, vez que ausentes os requisitos
de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

Embora  as  razões  recursais  não  ataquem  integralmente  a  sentença,  são
pertinentes ao caso e expõem argumentos que, caso sejam considerados, poderão
influenciar, em tese, no deslinde da causa, já que o nexo causal é pressuposto para o
pagamento da indenização securitária. A fundamentação sucinta e pontual não se
confunde com a impertinência ou ausência de argumentação.



Desta feita,  rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada
pelo apelado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça1, interpretando o art.
7º, da Lei nº 6.194/72, todas as seguradoras que constituem o Consórcio responsável
pelo  custeio  do  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  veículos
automotivos possuem legitimidade processual para integrar, isoladamente, o polo
passivo da ação de cobrança da indenização coberta pelo referido Seguro,  razão
pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com  relação  a  preliminar  de  carência  da  Ação,  o  STF3 consignou
entendimento, adotado por esta Câmara, no sentido que de a resistência da parte ré à
pretensão autoral deflagra o interesse processual, de modo que a apresentação da
Contestação,  fls.  27/46,  e  a  interposição  do presente  Apelo  são suficientes  para
ensejar a apreciação da lide pelo Judiciário, pelo que rejeito-a.

Passo ao mérito.

Ao  revés  das  alegações  intentadas  pelo  apelante,  resta  vastamente
demonstrado  o  nexo  causal  entre  o  acidente  automobilístico  e  a  debilidade
permanente sofrida pelo autor da demanda.

Nesse sentido, observa-se nos autos o laudo médico (fls. 13) referente ao
atendimento  hospitalar  realizado  na  data  do  acidente,  emitido  pelo  Hospital
Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, dando conta de que o

1 “No que tange à ilegitimidade da requerida, verifica-se que a Lei n.º 6.194/74, em seu art. 7.º, dispõe
que  qualquer  sociedade  seguradora  que  atue  no  ramo  de  seguros  de  veículos  automotores,  e
participante  do  convênio  para  esse  fim  constituído,  é  responsável  pelo  pagamento  do  seguro
obrigatório DPVAT. Dessa forma, qualquer seguradora que tenha convênio com o seguro obrigatório
DPVAT pode ser acionada em Juízo e responder por eventual diferença que a parte interessada tenha
recebido a menor. Assim, ainda que a autora houvesse recebido parte do valor do seguro por outra
seguradora, está autorizada a vir a juízo buscar a diferença junto à demandada, ou seu pagamento
integral,  porquanto  seguradora  conveniada.”  (STJ,  Resp  n.º  895397,  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso
Sanseverino, publicado no Dje de 23/02/2011).

2 Lei  nº.  6.194/74,  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.

3“[…] A propósito, veja-se o AI 126.739 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado unanimemente
pela 2ª Turma em 17.11.1992, que cuidou inclusive do caso em que há contestação de mérito: 'É
certo, também, que, proposta a ação, sem a existência desse ato, contestando o réu a pretensão posta
em Juízo, o controle jurisdicional seria possível. É que, isto ocorrendo, tem o Judiciário condições de
examinar a questão nos seus aspectos controvertidos, em ordem de fazer valer a vontade concreta da
lei.  Obrigar,  em caso  assim,  a  parte  a  requerer  administrativamente,  para  simplesmente  obter  o
indeferimento do pedido, é fazer tábula rasa da pretensão substantiva em favor da regra formal, o que
não se coaduna com a concepção moderna do processo, que lhe empresta caráter instrumental.' […]
Constata-se,  portanto,  que  embora  inicialmente  esta  Corte  tenha  exigido  o  prévio  requerimento
administrativo a título de demonstração do interesse processual – ressalvada a hipótese em que, a
despeito da ausência de pedido, tenha havido contestação de mérito –, a jurisprudência mais recente
tem dispensado esta medida” (STF, RE 631.240/MG, Rel. Ministro Luis Roberto Barroso, Pleno,
julgado em 03/09/2014). 



paciente deu entrada na referida unidade em razão de acidente de moto e fazendo
constar a avaliação médica do ocorrido.

Também foi acostado o laudo médico oficial (fls. 89/90), realizado em sede
de mutirão judicial do DPVAT, onde ficou atestado que a debilidade do autor é
exclusivamente decorrente de acidente com veículo automotor.

 No tocante aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, mostrou-se
razoável o patamar de 20% sobre o valor da condenação, porquanto fixados dentro
dos parâmetros dispostos no §2º do art. 85 do CPC/20154, 

Ante  o  exposto, rejeito  as  preliminares  suscitadas  e,  no  mérito,  nego
provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 “art. 85- (…) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:  I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III – a natureza e a importância da causa;  IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”.


