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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

APELO.  SEGURADORA.  PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.  TERMO  INICIAL.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA.  LAUDO  PERICIAL.
REJEIÇÃO.

Nos termos do inc.  IX do § 3º  do art.  206 do Código
Civil,  bem como das  Súmulas  405  e  278  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  ação  de  cobrança  do  seguro
obrigatório prescreve em três anos. Esse prazo começa a
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contar a partir da data em que o segurado passa a ter
ciência de sua incapacidade, o que, em regra, ocorre com
a emissão do laudo pericial.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

Segundo  entendimento  pacífico  da  jurisprudência
pátria,  em  se  tratando  de  seguro  obrigatório  DPVAT,
todas  as  seguradoras  que  compõem  o  consórcio,
conforme  previsão  do  art.  7º  da  Lei  nº  6.194/74,  são
legitimadas, administrativa ou judicialmente, a pagar a
indenização, não havendo que se falar em exclusividade
obrigacional de determinada seguradora.

MÉRITO.  ACIDENTE  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA DO  DEDO  DA MÃO  E  PÉ  DIREITO.
APLICAÇÃO PROPORCIONAL  DA INDENIZAÇÃO,
DE  ACORDO  COM  O  GRAU  DA  LESÃO,  NOS
TERMOS DO ARTIGO 3º, § 1º,  INCISO II,  DA LEI Nº
6.194/74.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL.

Em se  tratando  de  indenização  de  seguro  obrigatório
DPVAT,  deve  ser  aplicada  a  lei  em vigor  à  época  do
sinistro,  no  caso  a  Lei  nº  11.945/2009,  restando
inequívoco,  pois,  à luz de tal  disciplina,  que os danos
sofridos  configuram  invalidez  permanente  parcial
incompleta,  autorizando  a  aplicação  proporcional  da
indenização, de acordo com o grau da lesão, nos termos
do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

Caracterizada a sucumbência recíproca, a obrigação pelo
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pagamento  dos  honorários  advocatícios  deve  ser
distribuída proporcionalmente entre as partes litigantes,
na forma prevista no artigo 21 do CPC/73. 

RECURSO  ADESIVO.  AUTOR.  ELEMENTOS  DE
ATUALIZAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA
DO EVENTO. PROVIMENTO.

O  quantum indenizatório  deve  ser  corrigido
monetariamente  a  partir  da  data  do  evento  danoso
(Súmula 43 do STJ).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitada  a
prejudicial  e  a  preliminar  e  conhecer  dos  Recursos  e  dar  provimento
parcial ao apelo e  provimento ao recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  MAPFRE
Vera Cruz Seguradora S/A,  hostilizando sentença (fls.  65/67) do Juízo da
Comarca de Araçagi, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT ajuizada por Joseilton da Mascena Santos. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a
promovida  ao  pagamento  de  R$  2.362,50  à  parte  autora,  atualizados
monetariamente e acrescidos de juros legais no valor de 1% ao mês desde a
citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20%.
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Em  suas  razões,  fls.  110/121,  o  recorrente  argui,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e necessidade de substituição
pela seguradora Líder, e a prescrição trienal.

No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade
da  debilidade  da  vítima,  haja  vista  o  Boletim  de  Ocorrência  datar  de
25/09/2010, mais de 6 meses da ocorrência do acidente, aduzindo que os
documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar que a invalidez
permanente advém do referido acidente.

Aduz  que  os  honorários  advocatícios  fixados  não
respeitaram a sucumbência recíproca existente, e a sentença não mencionou
se os 20% arbitrados era quanto ao valor da causa ou da condenação, bem
como que os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde
a propositura da demanda. Por fim, postula o provimento do apelo. 

A parte  autora  interpôs  recurso  adesivo,  fls.  140/142,
asseverando  que  a  correção  monetária  deve  incidir  a  contar  do  evento
danoso, nos termos da Súmula n° 43 do STJ.

Contrarrazões do autor  e  da promovida,  fls.  134/139 e
146/152, respectivamente.

A  Procuradoria  de  Justiça  opina  pela  rejeição  das
preliminares,  pelo desprovimento do recurso apelatório e provimento do
recurso adesivo, fls. 170/175. 

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora
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APELO.

Da prejudicial de prescrição.

Ab initio,  insta ressaltar que em relação à prescrição, a
jurisprudência assente nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que se
busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório – DPVAT
é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, do Código Civil.

Do cotejo dos autos, não obstante o promovente ter sido
vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 03/01/2010, fl.  10/11, e
ajuizado a presente ação em 13/03/2013, penso que o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da
invalidez permanente pelo segurado, que se deu em 11/05/2012, consoante
atesta o Laudo Médico Pericial, fl. 12.

Assim,  não  há  que  se  falar  em  configuração  da
prescrição, razão pela qual, rejeito a prejudicial. 

Da preliminar de Ilegitimidade passiva.

A apelante  argui  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,
sustentando que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
deveria responder pela lide, vez que  passou a representar as seguradoras
consorciadas.

Alegação essa não merecedora de guarida pois, segundo
entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em se tratando de seguro
obrigatório  DPVAT,   todas  as  seguradoras  que  compõem  o  consórcio,
conforme  previsão  do  art.  7º  da  Lei  nº  6.194/741,  são  legitimadas,
1 Art. 7°. a indenização (...)  será paga (...)  por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por  todas as sociedades

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.
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administrativa ou judicialmente, a pagar a indenização, não havendo que se
falar em exclusividade obrigacional de determinada seguradora. 

Este  egrégio  Tribunal  de  Justiça  manifesta-se  nesse
sentido, vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.

PRELIMINARES.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  E  ILEGITIMIDADE

PASSIVA.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.

PRESCRIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MÉRITO.  PERDA

AUDITIVA TOTAL BILATERAL DE 50%. COMPROVAÇÃO POR

AVALIAÇÃO  MÉDICA.  GRADAÇÃO  EM  50%  (CINQUENTA

POR  CENTO)  DA METADE  DO  TOTAL DA INDENIZAÇÃO.

MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.  READEQUAÇÃO  DO

JULGADO  QUANTO  AOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.

DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC.

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.  A

exigência  para  que  o  beneficiário  do  seguro  DPVAT  requeira

previamente, por via administrativa, a indenização correspondente

ao sinistro, afronta o princípio constitucional da inafastabilidade

da jurisdição. No caso, a sentença se baseou corretamente no laudo

pericial, que indicou a perda da função do cotovelo e na tabela de

danos  pessoais  indica  o  percentual  de  70% nos  casos  de  perda

anatômica  e/ou  funcional  completa  de  um  dos  membros

superiores  (fl.  30).  A correção  monetária  é  matéria  de  ordem

pública, podendo ser apreciada sem manifestação das partes e em

qualquer grau de jurisdição. Assim, ela deve incidir desde a data

do evento danoso. Assim, com fulcro no art. 557, caput, do código

de processo civil, nego seguimento ao recurso, deixando intacta a

decisão verberada. (TJPB; APL 0000251-63.2011.815.0511; Rel. Des.
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João Alves da Silva; DJPB 27/08/2015; Pág. 11)

Destarte,  fazendo  a  recorrente  parte  do  consórcio  de
seguradoras  do  Seguro  DPVAT,  patente  está  sua  legitimidade  passiva.
Consequentemente,  não se faz necessária a inclusão da Seguradora Líder
para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passiva, pelo que rejeito a
preliminar.

Passo à análise do mérito.

Contam  os  autos  que  Joseilton  da  Mascena  Santos
interpôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT com o objetivo de receber
indenização  securitária,  em  razão  de  debilidade  permanente  parcial
incompleta do dedo da mão esquerda e o pé direito, causada por acidente
de  trânsito,  ocorrido  no  dia 03/01/2010,  na  Rodovia  Estadual  próximo a
Araçagi. 

A sentença  julgou procedente o pedido, condenando a
promovida  ao  pagamento  de  R$  2.362,50  à  parte  autora,  atualizados
monetariamente e acrescidos de juros legais no valor de 1% ao mês desde a
citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20%. 

Pois bem.

A indenização securitária foi criada pela Lei n.º 6.194 de
19 de dezembro de 1974, com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes
causados por veículos ou por suas cargas, indenizações em caso de morte e
invalidez permanente. 

No  caso,  o  promovente  foi  vítima  de  acidente
automobilístico,  ocorrido  no  dia  03/01/2010,  por  volta  das  18:00  hrs,  na
Rodovia  Estadual  próximo  a  Araçagi,  ocasionando-lhe  debilidade
permanente parcial incompleta de dedo da mão esquerda e do pé direito,
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consoante fls. 12 e 62/62v. 

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. Ou seja,  verificado o evento
danoso  (acidente),  o  liame  causal  e  o  dano  suportado,  a  indenização
mostra-se cabível. 

Com  relação  ao  exame  do  grau  de  invalidez  e  do
montante  total  da indenização securitária  devida,  é  importante ressaltar
que  o  autor  foi  acometido,  em  razão  de  acidente  automobilístico,  de
debilidade leve do pé direito de forma parcial incompleta no percentual de
25%,  e  média  do  3°  dedo  da  mão  esquerda  no  grau  de  50%  por
incapacidade parcial incompleta de acordo com a Lei nº 9.164/74, fls. 62/62v.

Considerando  o  preceituado  na  Lei  Federal  nº
11.945/2009,  verifico que a indenização deve ser proporcional  aos danos
experimentados, exatamente como determina a tabela constante no anexo
da referida norma, que também deu nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada
nos seguintes termos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.

2º  desta  Lei  compreendem  as  indenizações  por  morte,  por

invalidez  permanente,  total  ou  parcial,  e  por  despesas  de

assistência  médica  e  suplementares,  nos  valores  e  conforme  as

regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste

artigo,  deverão  ser  enquadradas  na  tabela  anexa  a  esta  Lei  as

lesões  diretamente  decorrentes  de  acidente  e  que  não  sejam
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suscetíveis  de  amenização  proporcionada  por  qualquer  medida

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou

parcial,  subdividindo-se  a  invalidez  permanente  parcial  em

completa  e  incompleta,  conforme  a  extensão  das  perdas

anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(…)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,

será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional

na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em

seguida,  à  redução  proporcional  da  indenização  que

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de

repercussão intensa,  50% (cinquenta por cento) para as de média

repercussão,  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  para  as  de  leve

repercussão,  adotando-se  ainda  o  percentual  de  10%  (dez  por

cento),  nos  casos  de  sequelas  residuais.  (Incluído  pela  Lei  nº

11.945, de 2009).

Em  estrita  e  inequívoca  consonância  com  a  disciplina
legal acima transcrita,  tenho que a tabela referenciada no aludido artigo
determina ser no patamar de 10% o valor da indenização em casos de perda
do dedo da mão, já com relação ao dano anatômica e/ou funcional completa
do pé o percentual é de 50%.

Neste contexto, a indenização devida ao apelado/autor
deve corresponder a 50% de 10% da indenização total (R$ 13.500,00) com
valor de R$ 675,00, e 25% de 50% da quantia máxima, dando R$ 1.687,50,
totalizando o quantum de R$ 2.362,50 pelas duas lesões. 

A esse respeito, o nosso egrégio Tribunal de Justiça já se
pronunciou: 
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.

MÉRITO.  FRATURA  DO  MEMBRO  INFERIOR  ESQUERDO  E

DEBILIDADE  PERMANENTE.  INVALIDEZ  PARCIAL

INCOMPLETA.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL  À  LESÃO.

REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  DESCONTO  DO  IMPORTE

PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE SALDO

A  PAGAR.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  EXORDIAL.

PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.  -  Nos  termos  do

artigo  7º,  da  Lei  n.  6.194/74,  prevê-se  que,  em  todo  caso,  a

indenização  deverá  ser  paga  pelo  consórcio  constituído,

obrigatoriamente,  por  todas  as  sociedades  seguradoras  que

operem  no  seguro  DPVAT,  de  modo  que,  fazendo  as

demandadas/apelantes  parte  de  tal  consórcio,  faz-se  descabido

falar  em ilegitimidade passiva ad causam. -  Em se tratando de

indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve ser aplicada a lei

em  vigor  à  época  do  sinistro,  no  caso  a  Lei  nº      11.945/2009,

restando inequívoco, pois,  à luz de tal disciplina, que a perda

parcial da função deambulatória e outros movimentos da perna

configuram  invalidez  permanente  parcial  incompleta,

autorizando a aplicação proporcional da indenização, de acordo

com o grau da lesão, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei

nº      6.194/74. - Improcede a pretensão vestibular quando, reduzido

o montante indenizatório cominado pelo MM. Juízo a quo, a fim

de  adequá-lo  aos  regramentos  legais  atinentes  ao  cálculo  da

indenização por seguro  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo

Nº 00139113820128150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES

JOAO ALVES DA SILVA , j. em 26-05-2015) 

Portanto,  o  autor  faz  jus  ao  pagamento,  devendo  ser
mantida a sentença nesse ponto.

Por último, no que diz respeito à distribuição dos ônus
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de sucumbência, tenho que merece reforma a sentença recorrida.

Com efeito,  no  caso  em apreço,  ficou  caracterizada  a
sucumbência recíproca entre as partes. Assim a obrigação pelo pagamento
dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação deve ser
distribuída proporcionalmente entre as partes litigantes, nos termos do art.
21, do CPC/73. 

RECURSO ADESIVO. 

A discussão  devolvida  a  este  juízo  ad  quem versa  tão
somente sobre os elementos de atualização da prestação.

O comando judicial foi prolatado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, Julgo procedente o pedido e, em consequência,

condeno  a  MAFRE  VERA  CRUZ  SEGURADORA  S/A  ao

pagamento de  R$  2.362,50  (dois  mil  trezentos  e  sessenta  e  dois

reais e cinquenta centavos) à parte autora referente a indenização

por  invalidez  permanente,  atualizados  monetariamente  e

acrescidos de juros legais no valor de um por cento ao mês desde a

citação”.

Desta  feita,  em  face  da  ausência  de  pronunciamento,
verifico a necessidade de determinar que o quantum indenizatório deve ser
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso, conforme a
Súmula 43 do STJ. 

Com  essas  considerações,  rejeito  a  prejudicial  e  a
preliminar, e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reconhecer
a  sucumbência  recíproca e  determinar  a  compensação  dos  honorários
advocatícios, e  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ADESIVO,  para
determinar que correção monetária deve incidir a partir do evento danoso,
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mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 24 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além desta Relatora,
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Dr.
Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 26 de abril de 2018.

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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