
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0003020-97.2008.815.0301
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Bradesco Seguros S/A

(Adv. Samuel Marques Custódio de Albuquerque – OAB/PB 20.111-A)
APELADO: Francisco Carlos Urtiga Feitosa Júnior 

(Adv. Jaques Ramos Wanderley – OAB/PB 11.984)

APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
SEGURADORA  LÍDER  DO  CONSÓRCIO.
SOLIDARIEDADE  ENTRE  SEGURADORAS.  POSSÍVEL
AJUIZAMENTO DA LIDE EM DESFAVOR DE QUALQUER
UMA DELAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO SINISTRO
E  DA  EXTENSÃO  DA  LESÃO  ATRAVÉS  DE  PERÍCIA
MÉDICA.  PEDIDO  DE  ADEQUAÇÃO  DOS  CÁLCULOS,
PARA QUE SEJA UTILIZADA TABELA DISPOSTA NA LEI
11.945/09. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE OCORRIDO NO
ANO  DE  2008.  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL  ÀS
SEQUELAS SOFRIDAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA.  DATA DO EVENTO DANOSO.  JUROS DE
MORA.  CITAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

- Nos termos da mais abalizada Jurisprudência, “A escolha da
seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do seguro
DPVAT pertence  tão  somente  a  este,  não  sendo oponível  a
resolução  do  CNSP  que  criou  a  entidade  líder  das
seguradoras”.1

- Na ação de cobrança visando a complementação do seguro
DPVAT,  o  termo  inicial  da  correção  monetária  é  a  data  do
evento  danoso”2. Por  sua  vez,  "Os  juros  de  mora  na
indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação".

1 TJPB -  00120090152115001 - Órgão (1 Câmara Cível) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013.
2 STJ - AgRg no REsp 1.482.716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, 9/12/2014, DJe 16/12/2014.



                              
VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram

como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a
súmula de julgamento de fl. 205.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Bradesco Seguros
S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal,  nos
autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, proposta por Francisco
Carlos Urtiga Feitosa Júnior, ora recorrido, em face da pessoa jurídica apelante.

Na sentença ora objurgada,  a  douta magistrada  a quo, julgou
procedente a  pretensão vestibular,  para condenar a  promovida ao  pagamento do
valor correspondente a R$ 7.560,00 (sete mil,  quinhentos e sessenta reais) à parte
autora, incidindo correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1%
ao mês a partir  da citação,  além de custas processuais  e honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor da condenação.

Irresignada com o provimento singular, a seguradora ré ofertou
suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, argumentando, em síntese:
ilegitimidade passiva da seguradora; inexistência de invalidez em grau máximo a
fundamentar a indenização pleiteada; que a correção monetária deve incidir a partir
da citação, sendo inaplicável a Súmula nº 54 do STJ no tocante aos juros de mora, que
também devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil e Súmula 426 do
STJ);  no  tocante  aos  honorários,  alega  a  necessidade  de  alteração  por  haver
sucumbência recíproca. 

Em  seguida,  intimada,  a  autora  apelada  opôs  suas
contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a consequente manutenção
da sentença, o que fizera ao rebater as razões recursais formuladas pela parte  ex
adversa.

Por fim, diante da desnecessidade de intervenção do Ministério
Público, deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do
artigo 169, §1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.



VOTO

A  controvérsia  ora  devolvida  ao  crivo  desta  instância
jurisdicional  transita  em  redor  do  suposto  direito  da  autora  à  percepção  de
indenização securitária DPVAT, por ocasião de ter sido vítima de acidente de trânsito
ocorrido em 26/06/2008.

À luz desse referido substrato e procedendo-se ao exame das
razões recursais, urge destacar, a princípio, a manifesta insubsistência da preliminar
de ilegitimidade  passiva  ad  causam,  alicerçada  no  entendimento  de  que  a
responsabilidade  pelo  pagamento  das  respectivas  indenizações  seria  da  Líder
Seguradora.

Neste referido particular, registre-se que o fato de a SUSEP ter
concedido, através da Portaria nº 2.797/2007, à “Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro  DPVAT  S/A”  autorização  para  operar  com  seguros  de  danos  e  pessoas,
especializada no DPVAT (art. 1º), e lhe ter conferido a função de entidade líder dos
consórcios responsáveis pelo pagamento de tais seguros,  não retira a possibilidade
de a demanda ser voltada contra qualquer das seguradoras que integram o pool do
DPVAT.

Conforme  determina  a  própria  Lei  nº  6.194/74,  está  previsto
que,  em  todo  e  qualquer  caso,  a  indenização  deverá  ser  paga  pelo  consórcio
constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no
seguro DPVAT (art. 7º). Assim, fazendo a demandada/apelante parte de tal consórcio,
não haveria que se falar na sua ilegitimidade  ad causam.  Sobre referida discussão,
confiram-se:

SEGURO  OBRIGATÓRIO  -  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  -
INTERESSE DE AGIR - PAGAMENTO EFETUADO - ÔNUS
DA  PROVA  -  DEVER  DE  INDENIZAR  -  CNT,  ART.  96  -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - ART. 3º, B, LEI 6.194/74. Não
sendo  demonstrada  quitação  da  indenização  do  seguro
obrigatório,  a  ação  pode  ser  ajuizada  contra  qualquer
seguradora coligada, que é parte passiva legítima, existindo
interesse  de  agir  da  vítima  ou  dos  seus  dependentes.  A
indenização  do  seguro  obrigatório  está  prevista  na  Lei
6.194/74, em seu art. 5º, que exige, para quitação, tão-somente a
prova  do  acidente  e  do  dano  sofrido.  A  indenização
decorrente  do  seguro  obrigatório,  DPVAT,  deve  ser  paga
tomando-se  por  base  o  valor  da  época  da  liquidação  do
sinistro, isto é, da data do efetivo pagamento, e não da data de



ocorrência do evento. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.
Pedido acolhido3. 

No mesmo sentido, confiram-se julgados desta Corte:

“A Lei  nº  6.194/74  prevê  que,  em  todo  caso,  a  indenização
deverá ser paga pelo consórcio constituído, obrigatoriamente,
por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro
DPVAT”.4

“INDENIZATÓRIA. DPVAT. Morte de cônjuge em acidente
de  trânsito.  Sentença  condenatória.  Insurgência  apenas  de
questões processuais.  Preliminares.  I. Ilegitimidade passiva.
Inexistência.  Seguradora integrante de convênio DPVAT. II.
Ilegitimidade ativa. Ordem da vocação hereditária obedecida.
Inteligência  do  art.  4º,  caput,  da  Lei  6.194/74.  Pedido  de
deferimento  de  herdeira  atendido  na  sentença.
Desprovimento  do  recurso.  Manutenção  da  decisão  de
primeiro  grau.  I.  É  assente  na  legislação  de  regência,  bem
como  na  jurisprudência  pátria,  que  a  ação  de  cobrança  de
seguro  obrigatório  pode  ser  proposta  contra  qualquer  das
seguradoras pertencentes ao Consórcio Obrigatório do Seguro
DPVAT. II. Obedecida a ordem de vocação hereditária, para
recebimento de indenização de seguro DPVAT, assegurando a
todos os herdeiros o direito à percepção do seguro, inexiste
qualquer ilegitimidade ativa a macular o processo”.5 

“A  escolha  da  seguradora  contra  quem  vai  litigar  o
beneficiário do seguro DPVAT pertence tão somente a este,
não sendo oponível a resolução do CNSP que criou a entidade
líder das seguradoras”.6 

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Como  referendado  na  sentença,  a  seguradora  insurgente
destaca que a indenização fixada em primeiro grau não considerou de forma devida

3 TJMG – AC N° 1.0515.07.028000-0/001 – Rel. Evangelina Castilho Duarte – DJ 26/05/2009
4 TJPB – AC nº 0025892-74.2006.815.0011 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 25/03/2014.
5 TJPB -  00120080199571001 - Órgão (1ª Câmara Civel) - Relator DES. JOSE DI LORENZO SERPA. - j. Em 15/04/2010.
6 TJPB - 00420110001593001 - Órgão (1ª Câmara Civel) - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO - j. Em 15/03/2013



a graduação constante na legislação para o caso de invalidez parcial.

Nessa senda, avançando ao exame do grau de invalidez e do
montante total da indenização securitária indevida, revela-se mandamental lembrar,
nos termos do laudo pericial de fl. 154/155, que a parte recorrida fora acometido, em
razão de acidente automobilístico, de que a lesão foi “parcial incompleta de grau
intenso  do  pé  direito” que  “houve  perda  impostante  de  órgão  ou  função”,  no
percentual de “75% setenta e cinco por cento”.

Nessa  esteira  em  questão,  vislumbra-se  da  leitura  do  exame
técnico que a lesão ocasionada a promovente apelada indica um estado de invalidez
parcial incompleto, eis que provocara ao mesmo a inutilização integral algum dos
membros.

No caso dos autos,  sustenta  o recorrente que foi  aplicada de
forma incorreta a tabela disposta na Lei 11.945/09, o qual deu nova redação à Lei nº
6.194/74, o qual deveria graduar a indenização de acordo com a extensão e o grau de
invalidez, o que se chegaria a um valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais
e cinquenta centavos).

Ocorre que, como destacou a magistrada processante, o sinistro
correu no  ano  de  2008,  daí  porque deve ser  utilizado  o  art.  3º,  inciso  II,  da  Lei
6.194/74, que teve sua redação alterada pela Lei 11.482/2007, aplicável ao caso em
exame,  que  estabelece  expressamente  que  a  indenização  corresponderá  a  até  R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente.

Assim, comprovado que o acidente ocorreu antes da vigência
da Lei 11.495/09, impõe-se a aplicação das regras da Lei 11.842/2007, para fins de
definição de indenização do seguro obrigatório, ou seja, considerando que o grau de
invalidez foi  de 75% (setenta e cinco por cento),  a  indenização deveria ser de R$
10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), todavia, considerando que o pedido
consistiu  no  pagamento  de  R$  7.560,00  (sete  mil  quinhentos  e  sessenta  reais),  a
condenação deve ficar neste patamar, assim como perfilhado na Sentença primeva.

Assim, tenho que merece prosperar a apelação neste aspecto,
vez que a indenização deve estar em estreita conformidade com a lei vigente à época
do sinistro, com a necessidade de fixação da indenização proporcional ao grau de
invalidez, como já visto.

 
De outra banda, no que tange aos consectários legais, entendo

pela irretocabilidade da sentença, a qual, reprise-se, arbitrara  correção monetária a
partir do evento danoso e de juros de mora a contar da citação.



Nesse prisma, quanto à correção monetária, o Colendo Superior
Tribunal  de Justiça possui  Jurisprudência consolidada no sentido de que o marco
inicial para o início da contagem da rubrica é a data do sinistro. Neste sentido:

“No caso em análise, embora o segurado tenha sido vítima de
acidente automobilístico ocorrido aos 4/9/2012, que lhe causou
invalidez permanente, o acórdão recorrido fixou como termo
inicial da correção monetária a data da edição da MP nº 340/06
(19/12/2006).  Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação  no  sentido  de  que  na  ação  de  cobrança  de
indenização  do  seguro  DPVAT  o  termo  inicial  da  correção
monetária é a data do evento danoso”. (STJ - REsp: 1528973 PR
2015/0092816-2, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 11/05/2015).

“PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE.  AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  TERMO  A  QUO.  DATA  DO
ÓBITO  DO  SEGURADO.  SÚMULA  N.  405/STJ.  PRAZO
PRESCRICIONAL.  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO.  SÚMULA  N.  229/STJ.  REEXAME  DE
CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  N.  7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INÍCIO.
DATA DO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) A correção
monetária  incide  a  partir  da  data  do  evento  danoso.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  REsp  1.285.312/SP,  Rel.  Min.  ANTÔNIO  CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, 14/5/2013, DJe 20/5/2013).

“Na ação de cobrança visando a complementação do seguro
DPVAT  o  termo  inicial  da  correção  monetária  é  a  data  do
evento danoso.  Precedentes do STJ.  3.  Agravo regimental  a
que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1.482.716/SC, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, DJe 16/12/2014).

A seu turno, naquilo que pertine aos juros de mora, o Tribunal
Superior em referência editou a Súmula nº 426, vazada nos seguintes termos:

STJ,  Súmula  n.  426 –  Os juros  de  mora  na  indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, entendo que
não merece retoques a decisão hostilizada, considerando que a parte promovida foi



sucumbente em maior parte na demanda, estando a condenação condizente com a
legislação pátria de julgados desta Corte.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e,
no mérito, nego provimento ao apelo, para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


