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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO  -  DPVAT.  SENTENÇA
PROCEDENTE. SUBLEVAÇÃO DA SEGURADORA.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. PROVOCAÇÃO  DE  QUALQUER
SEGURADORA CONSORCIADA. POSSIBILIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA
CONFIGURADA.  PRESENÇA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ACIDENTE
DE  TRÂNSITO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
LAUDO  TRAUMATOLÓGICO.  INDENIZAÇÃO
FIXADA. VALOR ARBITRADO EM ACORDO COM
O  GRAU  DA  INVALIDEZ.  NECESSIDADE  DE
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OBSERVÂNCIA AO  ENUNCIADO  SUMULAR Nº
474,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR.  SENTENÇA
CONFIRMADA. 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.

-  Não  há  que  se  falar  em  carência  de  ação,  por
ausência  de  requerimento  formulado  na  esfera
administrativa, quando a parte promovida apresenta
contestação,  insurgindo-se  contra  o  mérito  da
demanda,  porquanto  consubstanciada  a  pretensão
resistida.

-  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.

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  88/97, interposta  pelo
Bradesco  Seguros  S/A,  contra  sentença  da  Juíza  de  Direito  da  8ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital, fls. 80/86, que, em Ação de Indenização do Seguro Obrigatório
- DPVAT, aforada por Renata Nóbrega de Souza, julgou procedente o pedido, nos
seguintes termos:

ISTO POSTO e mais que dos autos consta, rejeito a
preliminar e, no mérito, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE a  pretensão  autoral,  para  condenar  a
seguradora  promovida  a  pagar  o  valor  de  R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
acrecido de correção monetária da data do acidente
(14.03.2014) e de juros moratórios à base de 1% ao
mês,  a  partir  da  citação,  extinguindo  o  feito  com
julgamento de mérito a teor do art. 487, inc. I, CPC.
Considerando  a  parte  mínima  em  que  a  autora
sucumbiu,  condeno  apenas  a  parte  promovida  ao
pagamento das custas e honorários advocatícios que
fixo  em  20%  sobre  o  valor  da  condenação
devidamente atualizada.

Em suas razões, fls. 272/285, o  recorrente aduz, em
sede de preliminar, a necessidade de substituição pela seguradora Líder e a carência
de ação por falta de interesse de agir. No mérito, assegura existir dúvida acerca do
nexo de causalidade da debilidade da vítima, alegando, para tanto, que “não se pode
concluir pela ocorrência de invalidez, incapacidade ou debilidade a ser suportada
permanentemente pela apelada”, fl. 96, sendo tal fato, na sua ótica, suficiente para
afastar o nexo de causalidade no presente caso. Ao final, postula pela procedência do
recurso.

Contrarrazões  ofertadas  pela  demandante,  fls.
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111/112.

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

De  início,  cumpre  analisar  as  prefaciais  de
ilegitimidade  passiva  da  demandada  e  necessidade  de  substituição  pela
seguradora Líder e de carência de ação por falta de interesse de agir, suscitadas pela
Bradesco Seguros S/A em suas razões recursais.

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. 
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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
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,
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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. 

Prosseguindo,  passo  a  analisar  a  preliminar  de
carência  de  ação  por  falta  de  interesse  processual,  sob  o  fundamento  de  que a
apelada  não  requereu  na  esfera  administrativa  o  pagamento  da  indenização  do
seguro DPVAT pretendido, destacando, desde logo, o seu não acolhimento, eis que a
parte promovida ofereceu resistência à pretensão autoral por meio da contestação,
fls. 19/35, caracterizando-se assim o interesse processual pela resistência à pretensão.

Nesse norte, a jurisprudência desta Corte:

COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE
PARCIAL  PERMANENTE  DECORRENTE  DE
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  APELAÇÃO.
PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E
APELAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
DETERMINAÇÃO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA
PERÍCIA  MÉDICA  PELO  IML.  AVALIAÇÃO
MÉDICA  REALIZADA  NO  MUTIRÃO  DPVAT.
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DO
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QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À
INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA DE MEMBRO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  3º,  §  1º,  II,  DA  LEI  N.º  6.194/74,  COM  A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.º  11.945/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  N.º  43  DO  STJ.  JUROS  DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426
DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  exigência  de
prévio  requerimento  administrativo  não  deve
prevalecer  quando  o  entendimento  da  Seguradora
for notória  e reiteradamente contrário à postulação
do  Segurado,  como  nos  casos  em  que  já  tenha
apresentado  Contestação  e  Apelação  de  mérito,
estando  caracterizado  o  interesse  em  agir  pela
resistência à pretensão. 
2."Se  a  perícia  judicial  realizada  no  'mutirão  do
DPVAT';  qualifica  de  forma  satisfatória  a  extensão
das  lesões  sofridas  pela  vítima,  assim  como
quantifica  o  grau  de  invalidez  permanente  e  o
percentual de perda funcional, tal como determina a
legislação, desnecessária a realização de nova perícia
pelo IML para aferição do que já restou constatado”
(TJMG,  APCV  1.0702.14.054551-9/001;  Rel.  Des.
Alberto  Henrique;  Julg.  24/09/2015;  DJEMG
02/10/2015).
3.Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido
da  validade  da  utilização  da  tabela  para  o  cálculo
proporcional  da  indenização  de  seguro  obrigatório
segundo  o  grau  de  invalidez.  Precedentes”  (STJ,
AgRg no  AgRg no  Ag 1360777/PR,  Quarta  Turma,
Rel. Min. Maria isabel Galloti,  julgado em 07/04/11,
publicado no Dje 29/04/2011).
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4.No seguro obrigatório incide correção monetária a
partir do evento danoso, Súmula nº 43 do STJ, e juros
de  mora  a  partir  da  citação,  Súmula  nº  426  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (AC  nº  0035329-
42.2013.815.2001,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira, J. 22/03/2016) – sublinhei.

Rejeito a preliminar de  carência de ação por falta
de interesse processual.

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

O desate da controvérsia consiste em saber se o valor
arbitrado  pela  Juíza  a  quo a  título  de  indenização  de  seguro  DPVAT  merece  ser
excluído ou minorado.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A  priori,  ressalte-se  que  o  acidente  noticiado  nos
autos  ocorreu  no  dia  14 de  março  de  2014,  fl.  14,  motivo  pelo  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.
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Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
especificamente a certidão firmada pela médica da vigilância à saúde,  fl. 15, vê-se
que  Renata  Nóbrega  de  Sousa,  em  razão  do  acidente  de  trânsito  noticiado  na
exordial,  teve  evidenciado  “pneumotorax  volumosa”,  sendo  realizado  “dreno
torácico e toracostomia”.

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

Por oportuno, saliento que a instrução processual na
hipótese aponta dois laudos traumatológicos, fls. 70/V e 72/V. A autora contudo, não
se conformou com nenhum deles. Ante as divergências nas conclusões periciais e o
inconformismo da vítima com ambos, a juíza considerou o primeiro. 

Decidiu  com  acerto  a  magistrada,  ao  considerar  o
segundo  laudo,  porquanto,  enquanto  o  primeiro  aponta  dor  e  diminuição  da
capacidade pulmonar,  o  segundo indica a  inexistência  de sequelas,  sem justificar
qualquer conclusão.

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

Pois  bem,  tendo  sido  constatada  a  debilidade
permanente  parcial,  nos  moldes  do  laudo  pericial,  fls.  70/70V,  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,
(juntada a estes autos pela Seguradora apelante à fl. 98) e, ainda, em conformidade
com percentual da invalidez apurado pelo profissional de saúde, no caso, 25% (vinte
e cinco por cento) do tórax. 

A título de ilustração, veja-se:
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Morte ou invalidez total
permanente

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

Lesões de órgãos e
estruturas crânio-faciais,
cervicais, torácicos, etc 

100% de R$ 13.500,00 

Percentual da Invalidez
apresentada pelo autor 

25%

 Valor da Indenização
devida

25% de R$  = 13.500,00 
 R$ 3.375,00

Nesse trilhar, como bem considerou a magistrada  a
quo, a autora “sofreu trauma torácico, apontando o laudo para limitações residuais na
capacidade pulmonar e dor, vindo o perito a concluir pela configuração de lesão de
órgão  e  estruturas  torácicos  (fls.  70v).  Assim,  tem-se  que  resta  configurada  a
ocorrência de invalidez permanente parcial com lesão de órgão e estrutura torácicos,
o que corresponde ao percentual de 100% do teto legal, ou seja, R$ 13.500,00”, fl. 85.

Assim,  considerando  que  25%  (vinte  e  cinco  por
cento) do teto, corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a
decisão não deve ser alterada.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

De  igual  forma,  reputo  devida  a  condenação  da
seguradora nos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a parte autora sagrou-se
vitoriosa,  pelo  que considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
patrono da parte autora e o tempo exigido para o serviço, ratifico a verba honorária
fixada na origem, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
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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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