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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–  DPVAT.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PARTE  AUTORA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  PROVOCAÇÃO
DE QUALQUER SEGURADORA CONSORCIADA.
POSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO  REALIZADO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  ADIMPLEMENTO.  PRAZO
ESTIPULADO  NA  LEGISLAÇÃO  QUE  REGE  A
MATÉRIA.  ART.  5º,  §7º,  DA  LEI  Nº  6.194/74.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESCUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DO PLEITO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
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-  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.

-  Comprovado  o  pagamento  administrativo  e  não
demonstrado que foi realizado o adimplemento fora
do  prazo  estipulado  na  legislação,  não  há  como
condenar  a  seguradora  ao  pagamento  do  valor
referente à atualização monetária.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  negar
provimento ao apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  93/97, interposta  por
Arnaldo Araújo de Andrade contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara
Cível da Comarca da Capital, fls. 88/91, que julgou improcedente o pedido formulado
na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada
em face da Vera Cruz Seguradora S/A, mediante a consignação dos seguintes termos
no excerto dispositivo:

Pelo exposto, com base no art. 487, I do CPC,  julgo
IMPROCEDENTE o  pedido  deduzido  na  inicial.
Condeno  a  autora  ao  pagamento  de  custas  e
honorários  sucumbenciais,  no  importe  de  10%  do
valor da causa, os quais ficam suspensos por força do
disposto no § 3º do art. 98 do Novo CPC, uma vez
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que  lhe  foi  concedido  o  benefício  da  gratuidade
judiciária ao início (fl. 49).

Nas suas razões, o  recorrente alega que a Julgadora
deixou de apreciar o pedido contido na alínea “c.2” da petição inicial, pois o valor
pago a  título  de indenização do seguro DPVAT, na esfera  administrativa,  não foi
devidamente atualizado.  Por fim, pugna pelo provimento do reclamo para que seja
condenada, a recorrida, ao pagamento do valor referente à atualização monetária a
contar do evento danoso, bem como custas e honorários advocatícios no montante de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.98/104,  arguindo,  a
princípio,  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam.  No  mérito,  rebate  as
alegações recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente  intimado,  o  apelante se  manifestou
sobre a prefacial arguida nas contrarrazões recursais, fls. 116/117, requerendo, por
fim, sua rejeição.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Adianto, de logo, que a prelilminar de ilegitimidade
passiva arguida nas contrarrazões recursais não merece guarida.

Com efeito,  em se  tratando  de  Seguro DPVAT,  as
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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.
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
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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. 

Avancemos no mérito.

Arnaldo Araújo de Andrade ajuizou a presente Ação
de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório -  DPVAT, pleiteando o
recebimento da diferença da indenização recebida a título de Seguro DPVAT, em face
da Vera Cruz Seguradora S/A, argumentando fazer jus ao valor de R$ 11.137,50 (onze
mil  cento  e  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  em decorrência  de  acidente
automobilístico ocorrido no dia 10 de setembro de 2011, do qual resultou sequelas
permanentes.
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Apreciando  a  lide,  a  Julgadora  de  origem  julgou
improcedente  o  pedido,  deixando,  contudo,  de  se  pronunciar  acerca  da  correção
monetária. 

Nesta  instância revisora,  o  cerne da questão reside
em saber se o valor pago na seara administrativa, qual seja,  R$ 2.362,50 (dois mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), fl. 14, deveria ter sido ou não
acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso.

A resposta é negativa.

Como cediço, conforme o art. 5º, da Lei 6.194/74, com
as devidas atualizações, para que haja o pagamento do seguro DPVAT, necessária a
demonstração do acidente e do dano dele decorrente. 

Comprovados,  pois,  tais  fatos,  cabe  a  seguradora
repassar à vítima, o valor devido, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega dos
documentos previstos na legislação, cabendo, todavia,  atualização monetária,  caso
não adimplido o valor correspondente, no lapso temporal estipulado, senão vejamos:

Art.  5º. O pagamento da indenização será efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de
culpa,  haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer
franquia de responsabilidade do segurado. 
A indenização  referida  neste  artigo  será  paga  com
base  no  valor  vigente  na  época  da  ocorrência  do
sinistro,  em  cheque  nominal  aos  beneficiários,
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liqüidação,  no prazo de 30 (trinta)  dias  da entrega
dos seguintes documentos: 
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão
policial  competente  e  a  prova  de  qualidade  de
beneficários no caso de morte;  (Redação dada pela
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Lei nº 8.441, de 1992)
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o
seu  atendimento  por  hospital,  ambulatório  ou
médico assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais. 
§2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues
à  Sociedade  Seguradora,  mediante  recibo,  que  os
especificará. 
§ 3º Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de
causa  e  efeito  entre  a  morte  e  o  acidente,  será
acrescentada  a  certidão  de  auto  de  necrópsia,
fornecida  diretamente  pelo  instituto  médico  legal,
independentemente de requisição ou autorização da
autoridade  policial  ou  da  jurisdição  do  acidente.
(Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
§  4º  Havendo  dúvida  quanto  ao  nexo  de  causa  e
efeito  entre  o  acidente  e  as  lesões,  em  caso  de
despesas  médicas  suplementares  e  invalidez
permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou
tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar
e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito,
pelos  interessados,  em  formulário  próprio  da
entidade fornecedora.  (Incluído pela Lei nº 8.441, de
1992)
§ 7o     Os valores correspondentes às indenizações, na
hipótese  de  não  cumprimento  do  prazo  para  o
pagamento  da  respectiva  obrigação  pecuniária,
sujeitam-se  à  correção  monetária  segundo  índice
oficial regularmente estabelecido e juros moratórios
com  base  em  critérios  fixados  na  regulamentação
específica de seguro privado – sublinhei.

In  casu,  apesar  de  a  parte  autora  requerer  que  a
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seguradora seja condenada a pagar o valor referente à atualização monetária, deixou
de demonstrar que a promovida não realizou o pagamento no prazo previsto na
legislação que rege a matéria, deixando, desta feita, de cumprir o que determina o art.
373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, impossível se torna acolher o
pleito recursal.

Nesse norte, recente decisão do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE
COBRANÇA.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. CASO
CONCRETO. 
1. Deve haver correlação entre o pedido e a sentença,
não  podendo  o  juiz  decidir  aquém  (citra  ou  infra
petita),  fora  (extra  petita)  ou além (ultra  petita)  do
que foi postulado pelo autor, nos termos do art. 492
do CPC. Hipótese em que o pedido de atualização do
valor pago na esfera administrativa não foi objeto de
apreciação na sentença.  Vício sanado.  Aplicação do
art. 1.013, §3°, II e IV, do CPC.
2. O pagamento administrativo foi realizado dentro
do prazo legal  previsto  no art.  5º,  §  1°,  da Lei n°
6.194/74,  razão  pela  qual  descabe  a  incidência  de
correção  monetária  entre  a  data  sinistro  e  do
adimplemento  administrativo,  bem  como  a
incidência de juros de mora, nos moldes do art. 5º,
§7º do mesmo diploma. PRELIMINAR ACOLHIDA
E  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70076048966,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado
em 18/12/2017) – negritei.
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Desta feita, restando devidamente demonstrado nos
autos, através do documento acostado pelo próprio autor, que em 23 de fevereiro de
2012,  foi  creditado  na  sua  conta  poupança,  a  quantia  de  R$  2.362,50  (dois  mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do
seguro DPVAT, fl. 14, e não tendo sido provado que o adimplemento foi realizado a
destempo, não há que se falar em correção monetária.

Ratifico, outrossim, a condenação da parte autora em
custas e honorários advocatícios, como consignado na sentença, em razão de ter sido
sucumbente.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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