
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0001723-94.2011.815.0351
Origem : 1ª Vara da Comarca de Sapé
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Itaú Seguros S/A
Advogado : Rostand Inacio dos Santos
Apelado : Antônio Henrique Baldim
Advogado : José Alves da Silva Neto

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  PROCEDÊNCIA PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO
DA PROMOVIDA.  PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE  PROVOCAÇÃO
DE  QUALQUER  SEGURADORA  CONSORCIADA.
MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO
EVENTO  DANOSO.  JUROS  DE  MORA.
PRETENSÃO  ACOLHIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO APELO.

- 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.

-  No  Seguro  obrigatório,  a  correção  monetária  é
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arbitrada a partir do evento danoso.

-  No  que  tange  à  fixação  de  juros  de  mora,  carece
interesse recursal à apelante, haja vista tal pretensão já
ter sido apreciada e acolhida em primeiro grau.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara Cível  do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o recurso.

Antônio Henrique Baldim moveu a presente Ação de
Cobrança, pleiteando o recebimento de Seguro DPVAT, em face da Itaú Seguros S/A,
em razão de debilidade  de membro superior direito e de membro inferior direito,
adquirida em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 18 de abril de 2010.

 
A Itaú Seguros S/A ofertou contestação, fls. 55/67, na

qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim, pela total improcedência do
pedido.

Decidindo  a  lide,  fls.  106/111,  o Juiz a  quo julgou,
parcialmente,  procedente  o  pedido  contido  na  exordial,  consignando  os  seguintes
termos:

Nessas  condições,  ante  a  fundamentação  supra,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO  PARA  CONDENAR  A  RÉ  ITAÚ
SEGUROS S/A A PAGAR AO AUTOR  ANTÔNIO
HENRIQUE BALDIM A QUANTIA DE R$ 7.087,50
(SETE  MIL,  OITENTA  E  SETE  REAIS  E
CINQUENTA  CENTAVOS),  ACRESCIDA  DE
JUROS  MORATÓRIOS  DE  1%  AO  MÊS,
INCIDENTES  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO,  E
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CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR
DA DATA DO ACIDENTE.

Inconformada com o teor do édito judicial, a empresa
seguradora manejou  apelação,  fls.  113/117,  aduzindo,  preliminarmente,   sua
ilegitimidade  passiva.  No  mérito,  argumenta  que  os  juros  de  mora  devem  ser
contados a partir da citação e a correção monetária deve ser observada a partir da data
da propositura da demanda. Ao final, postula pela reforma da decisão.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, fls. 136/139,
pugnando pela manutenção da sentença, haja vista a decisão vergastada encontrar-se
amparada pelo ordenamento jurídico.

Feito  não remetido ao  Ministério  Público,  tendo-se
em  vista  o  não  preenchimento  das  hipóteses  elencadas  no  art.  82,  do  Código  de
Processo Civil,  consubstanciado, ainda,  no art.  169, §  1º,  do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita  essa  breve  resenha  fática,  passo  ao  exame  da
controvérsia, analisando, inicialmente, a prefacial de ilegitimidade passiva.

A respeito do tema, calha transcrever a doutrina de
Arruda Alvim: 

(...) a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a
pessoa  indicada,  em  sendo  procedente  a  ação,  a
suportar os efeitos oriundos da sentença.  (In.  Curso
de Direito Processual Civil, Forense: Rio de janeiro,
2005, pág. 67).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior assevera: 
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(...)  legitimados  ao  processo  são  os  sujeitos  da  lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em  conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado  na  pretensão,  e  a  passiva  ao  titular  do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (In. Curso
de Direito Processual Civil, 47ª edição, Forense: Rio
de Janeiro, 2007, pág. 68). 

Diante dos ensinamentos doutrinários, conclui-se que
a legitimidade da parte ré advém do fato de ser ela a pessoa indicada a suportar os
efeitos provenientes da condenação. 

Dessa maneira, dúvida não há de que a apelante é a
pessoa contra quem pode ser oposta a pretensão indenizatória. 

Com  efeito,  em  se  tratando  de  Seguro  Obrigatório
(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. 

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:
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AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  QUE  NÃO
LOGRA  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.  SEGURADORA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  211/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE  EXAME  NA  VIA DO  RECURSO  ESPECIAL.  1.
Mantém-se  na  íntegra  a  decisão  recorrida  cujos
fundamentos  não  foram  infirmados.  2.  Qualquer
seguradora que opera no sistema pode ser acionada
para pagar o valor da indenização correspondente ao
seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso.
Precedentes... (STJ, 4ª T. AgRg nº 870.091/RJ. Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 11/02/08, p. 01).

Destarte,  diante  da  existência  de  um  Consórcio  de
Seguradoras do Convênio DPVAT, afigura-se legítima qualquer 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. 

Ultimadas essas considerações,  passa-se à análise  da
questão meritória, qual seja, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
fixados na sentença.

Como cediço, o Seguro DPVAT - Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, criado pela
Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar cobertura a danos
pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  compreendidas  as
indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. As
indenizações advindas do referido seguro devem ser quitadas independentemente de
verificação de culpa,  identificação do veículo ou de outras  apurações,  tornando-se
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legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou não. 

Nessa  senda,  nas  condenações  alusivas  ao  Seguro
DPVAT, a correção monetária sobre a dívida deve ser efetuada a partir  do efetivo
prejuízo, ou seja, do evento danoso, que, na hipótese vertente, é a data do acidente.

Há, inclusive, Súmula do Superior Tribunal de Justiça
regulando a matéria:

Súmula nº 43: Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:

No  seguro  obrigatório  incide  correção  monetária
desde o evento  danoso e  juros  de mora a  partir  da
citação. (STJ - REsp 875876 / PR - Relator(a) Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO  -  Órgão  Julgador  T4  -
QUARTA TURMA  - Data do Julgamento 10/05/2011 -
Data da Publicação/Fonte DJe 27/06/2011).

No tocante aos juros moratórios, os mesmos já foram
arbitrados, na sentença, a partir da citação, conforme pleiteado pela apelante,  razão
pela qual não há interesse recursal neste sentido.

O interesse  processual  pressupõe  a  utilidade  e  a
necessidade do provimento jurisdicional.  Acontece que,  no caso,  não se vislumbra
qualquer relevância prática na análise da questão relativa ao termo inicial para fixação
dos juros de mora,  posto tal pleito já ter sido ofertado nos termos requeridos pelo
insurgente, tendo em vista o Juízo a quo, ao sentenciar o feito, ter arbitrado os juros de
mora a partir da citação.

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito  Processual  Civil,  Humberto  Theodoro Júnior.  v.  1.  51  ed.  Rio  de Janeiro:
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Forense, 2010, p. 573). 

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer, o
presente apelo não merece ser conhecido no que se refere à temática relativa    ao  
termo inicial para fixação dos juros de mora  .  

Logo,  sem  maiores  delongas,  percebe-se,  de  plano,
que  os juros  de  mora  e  a  correção  monetária  foram corretamente  arbitrados,  não
havendo razão para modificar a decisão hostilizada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO,  para manter incólume a decisão de 1º
grau.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva)  e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                     Relator
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