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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  NECESSIDADE  DE 
SUBSTITUIÇÃO  PELA  SEGURADORA  LÍDER.  REJEIÇÃO  DA 
PREFACIAL.

- 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.  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT. 
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA 
MEDIDA  PROVISÓRIA  340/2006.  INDENIZAÇÃO  RECEBIDA 
ADMINISTRATIVAMENTE.  COMPLEMENTAÇÃO  INDEVIDA. 
PROVIMENTO DO RECURSO. 

- No tocante às indenizações oriundas de acidentes automobilísticos cobertos 
pelo seguro obrigatório (DPVAT), aos sinistros ocorridos após a vigência da 
Medida Provisória 340/2006, convertida  na Lei  nº  11.482 de 31/05/2007, 
aplicam-se os novos valores desvinculados do salário mínimo, dada as regras 
de direito intertemporal. 

VISTOS.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Unibanco  Aig  Seguros  S/A, 
visando reformar sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte promovida  ao pagamento, em 
favor dos autores, de R$ 500,00 (quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, desde a citação, e correção monetária de acordo com índices oficiais, a contar da data do 
pagamento a menor.
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Em suas razões, às fls. 106/112, a recorrente suscita preliminarmente a sua 
ilegitimidade passiva; no mérito, alega que resta vedada a vinculação da indenização ao salário 
mínimo.

Outrossim,  insurgiu-se  contra  o  termo  inicial  de  incidência  de  juros  e 
correção monetária.

Ao  final,  requereu  a  reforma  da  sentença  para,  acolhendo  a  preliminar, 
extinguir o feito ou, alternativamente, dar provimento ao recurso, haja vista o pagamento já ter 
sido realizado.

Contrarrazões às fls. 127.

É o Relatório.

DECIDO 

Preliminarmente, convém analisar a preliminar suscitada pelo promovido.

1. Ilegitimidade Passiva Ad Causam.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre, prevê, em seu 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.”

Conforme  pode  se  observar,  resta  clara  a  legitimidade  de  qualquer 
seguradora  para  figurar  no  polo  passivo  das  demandas  envolvendo  o  pagamento  do  seguro 
obrigatório.  

Sobre a questão acima, é pacífico o entendimento do STJ:

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. (…) 6. Agravo regimental improvido. 1 (grifo nosso)

1AgRg  no  Ag  870091  /  RJ  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  2007/0030346-6 
Relator(a)  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador  T4 - QUARTA TURMA Data do 
Julgamento 20/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 11/02/2008 p. 106.
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Nesse contexto, registre-se acórdão proferido nesta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad  causam.  Inocorrência.  
Preliminar de falta de interesse processual.  Inexistência de requerimento  
administrativo  prévio.  Desnecessidade.  Rejeição  das  preliminares.  -  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. - (…) 2  (grifo nosso)

Por isso, deve ser rejeitada a prefacial.

Mérito

In casu, o recurso apelatório manejado visa reformar sentença que julgou 
parcialmente procedente o pedido de indenização de seguro obrigatório – DPVAT.

Para tanto,  alega  a  seguradora  recorrente  que a  importância  já  fora paga 
administrativamente aos autores, inexistindo saldo remanescente, haja vista a limitação de R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) imposta na lei.

Com efeito, assiste razão à companhia apelante.

É que,  compulsando  os  autos,  constata-se  que  o  sinistro  que envolveu o 
familiar  dos promoventes ocorreu em data de 05.01.2007, portanto quando estava em vigor a 
Medida Provisória nº 340/2006, que alterou os valores devidos a título do seguro obrigatório 
oriundo de acidente automobilístico.

Nesse  contexto,  segundo as  regras  de  direito  intertemporal  e  de  eficácia 
normativa, os efeitos da lei anterior estavam suspensos durante a vigência da medida, a qual, 
posteriormente, foi mantida pela Lei nº 11.482/2007. 

Assim, o inciso I, do art. 3º da Lei nº 6.194/74, já com a nova redação dada 
pela Lei nº 11.482/2007, dispõe: 

“Art.  3º  Os danos pessoais cobertos  pelo seguro estabelecido  no art.  2º  
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas  
de  assistência  médica  e  suplementares,  nos  valores  que  se  seguem,  por  
pessoa vitimada:
I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”

Sem sombra de dúvidas, equivocou-se a magistrada sentenciante ao olvidar a 
vigência  da  redação  atual  da  lei  em referência,  haja  vista  o  sinistro  gerador  da  indenização 
perseguida ter ocorrido quando os valores da indenização já estavam, por lei, desvinculados do 
salário mínimo. 

2TJPB - Acórdão do processo nº 04820080000127001 - Órgão (1ª Câmara Cível) -Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.
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Nesse sentido é a mais atualizada posição dos Tribunais Pátrios:

“COBRANÇA  -  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  -  SEGURO 
OBRIGATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE - LIMITAÇÃO DO VALOR  
DA INDENIZAÇÃO. Para o pagamento da indenização do seguro DPVAT  
deve  ser  demonstrada  a  ocorrência  do  sinistro  e  suas  conseqüências,  
decorrentes de acidente com veículo automotor de via terrestre, bem como a  
qualidade  de  beneficiário.  Ocorrendo  o  acidente  quando  em  vigor  a  
Medida  Provisória  340  de  29/12/2006,  a  qual  posteriormente  foi  
convertida na Lei  11.482/07 há de ser limitada a indenização no valor  
estabelecida  naquela,  haja  vista  que  a  MP suspende  a  eficácia  da  lei  
anterior  que  regulava  a  mesma  matéria”  (TJMG  -  Processo  nº  
1.0672.07.265870-7/001(1),  Rel.  Fernando  Caldeia  Brant,  julgado  em 
14.05.2008 – Negritei).

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  -  
INDENIZAÇÃO  -  SEGURO  DPVAT-  MEDIDA  PROVISÓRIA  340/06  -  
CONVERSÃO  NA  LEI  11.482/07  -  REVOGAÇÃO  DA  LEI  ANTEIOR  -  
LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Merece reforma a sentença  
que condenou ao pagamento de indenização no montante de 40 salários  
mínimos,  pois,  o  valor  do  seguro  obrigatório  DPVAT,  decorrente  de  
acidente  automobilístico  ocorrido  posteriormente  à  vigência  da  Medida  
Provisória  340  de  29/12/06,  convertida  na  Lei  11.482/07,  limita-se  ao  
montante  nela  fixado,  haja  vista  que  a  edição  de  Medida  provisória,  
suspende a eficácia de lei anterior que regulamente a matéria” (TJMG -  
Processo  nº  1.0024.07.595905-6/001(1),  Rel.  Afrânio  Vilela,  julgado  em  
19.11.2008 – Destaquei).

“AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO  
DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  
AUTOMOBILÍSTICO.  1.  Recebimento  de  parte  da  verba  na  seara  
administrativa  que  não  importa  em  quitação  quanto  à  integralidade  da  
indenização. Direito à complementação. 2.  Tendo o sinistro ocorrido em 
08/07/2007, a indenização equivale R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos  
reais), nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, alterado pela  
Medida Provisória nº 340, aplicável aos sinistros ocorridos a partir de sua  
vigência,  que  se  deu  em  29/12/2006.  3.  Apuração  da  complementação  
devida corretamente efetuada pela sentença. 4. Correção monetária, pelo  
IGP-M,  incidente  a  partir  do  pagamento  parcial.  5.  Juros  legais  
corretamente fixados, a partir da citação. 6. Aplicação da Súmula 14 das  
Turmas  Recursais  Cíveis,  revisada  em  24/04/2008.  RECURSO  
IMPROVIDO”.  (TJRS – Recurso Cível  nº  71001914647, Terceira Turma  
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em  
18/12/2008 – Negritei).

“ACÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. ACIDENTE  
DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. I.  
Preliminar  de  incompetência  do  Juízo  afastada  por  ser  desnecessária  a  
produção de prova pericial para apurar o grau de invalidez, considerando-
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se  que  a  Lei  nº  6.194/74  fixa  a  indenização  sem  fazer  qualquer  
diferenciação  a  graus  de  invalidez.  II.  A  quitação  dos  valores  não  
ultrapassa  o  valor  posto  no  recibo,  não  impedindo  que  o  autor  postule  
receber  a  diferença  ainda  não  paga.  III.  Os  valores,  relativos  às  
indenizações,  fixados pela Medida Provisória 340, convertida na Lei n.  
11.482/2007, que alterou o art. 3º, da lei n. 6.194/74, são aplicáveis aos  
casos  de  acidentes  ocorridos  após  sua  vigência,  em 29-12-2006.  IV.  A 
correção monetária incide do pagamento parcial e juros a partir da citação,  
em conformidade com o disposto na Súmula nº 14 das Turmas Recursais  
Cíveis  do  JEC,  revisada  em  24/04/2008.  SENTENÇA  MANTIDA.  
RECURSO  DESPROVIDO’”  (TJRS  –  Recurso  Cível  Nº  71001890417,  
Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Afif  Jorge  
Simões Neto, Julgado em 18/12/2008 – Negritei).

Ressalte-se  que  a  indenização  do  seguro  DPVAT deve  observar  o  valor 
vigente à data do sinistro. A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  (ARTIGO  544  DO  CPC)  –  
DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO  INTEGRAL DO SEGURO  
OBRIGATÓRIO (DPVAT) DEVIDO EM RAZÃO DE MORTE CAUSADA  
POR  VEÍCULO  AUTOMOTOR  NÃO  IDENTIFICADO  –  DECISÃO  
MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.  
INSURGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DA VÍTIMA FALECIDA. 1. Limitação  
do valor da indenização securitária obrigatória no caso de morte causada  
por veículo não identificado. Redação original do artigo 7º, § 1º, da Lei  
6.194/74:  50% (cinquenta  por  cento)  de 40 (quarenta)  vezes  o valor  do  
maior salário mínimo vigente no País. Acidente de trânsito ocorrido antes  
da alteração promovida pela Lei 8.441/92. Princípio da irretroatividade das  
leis.  Precedentes.  Aplicação  da  Súmula  83/STJ.  2.  Agravo  regimental  
desprovido.(AgRg no AREsp 15242/SP, Rel.: Min. Marco Buzzi, T4- Quarta  
Turma, D.J.: 15/08/2013)

Dos  autos,  colhe-se  que a  seguradora  apelante  já  efetuou 
administrativamente o pagamento do valor estipulado por lei, qual seja, R$ 13.500,00 (treze 
mil  e  quinhentos  reais),  conforme  se  verifica  às  fls.  41/42,  inexistindo,  pois,  saldo 
remanescente, razão pela qual se mostra equivocada a sentença guerreada, merecendo, por isso, 
reforma, a fim de que seja julgado improcedente o pedido contido na exordial.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam; no mérito,  dou provimento ao apelo,  a fim de excluir  a condenação imposta à 
seguradora,  invertendo  o  ônus  da  sucumbência,  observando-se  o  art.  12  da  Lei  de 
Assistência Judiciária Gratuita.

P.I.   

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
J07/J04                                         Relator
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