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GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001548-20.2009.815.0271
Origem : Comarca de Picuí.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Conapp-Cia Nacional de Seguros S/A.
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque.
Apelado : José George Gomes Araújo.
Advogado : Nilo Trigueiro Dantas.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO
SEGURO  DPVAT.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  RESPONSABILI-
DADE SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS  DO
CONSÓRCIO PREVISTO NA LEI  Nº  6.194/74.
INÉPCIA.  FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR.
NECESSIDADE E UTILIDADE VERIFICADOS.
REJEIÇÃO. 

-  São partes legítimas a  figurar  no polo passivo de
ação de cobrança para recebimento de indenização de
Seguro DPVAT todas as seguradoras que fazem parte
do consórcio previsto no art. 7º da Lei 6.194/1974.

-  Com  efeito,  o  interesse  processual  se  configura
quando  presente  o  binômio  necessidade/adequação.
Afirmando a  parte  necessitar  da  intervenção estatal
para  ver reconhecido  o  direito  que  alega  e
verificando-se que o provimento jurisdicional, sendo
favorável,  trar-lhe-á  benefícios,  tem-se  evidente  o
interesse de agir, por estarem presentes a necessidade
e,  principalmente,  a  utilidade  na  atuação  do
Judiciário.

MÉRITO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
LESÃO  PERMANENTE  DO  PÉ  DIREITO  E
JOELHO  ESQUERDO  NO  PERCENTUAL DE
50%.  PAGAMENTO  REALIZADO  A MENOR.
PEDIDO DE COMLEMENTAÇÃO. ACIDENTE
OCORRIDO  NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/07.
INAPLICABILIDADE  DA  TABELA  DE
GRADUAÇÃO  DE  LESÕES.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO
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PAGAMENTO  REALIZADO  A  MENOR.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

-  Tendo  o  acidente  automobilístico  ocorrido  na
vigência  da  Lei  11.482/07,  devem ser  aplicadas  as
regras  ela  previstas,  sendo  inaplicável  ao  caso  sub
judice,  a  tabela  de  graduação  de  lesões,  somente
instituída  a  partir  de  15/12/2008,  com  a  Medida
Provisória nº 451.

- A Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, no seu artigo
8º,  alterou  a  redação  do  art.  3º,  da  Lei  6..194/74,
prescrevendo que, no caso de invalidez permanente o
valor da indenização do seguro DPVAT é de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

- As provas produzidas nos autos demonstra, de forma
inconteste, que o recorrido, face ao acidente relatado
nos autos,  restou lesionado permanentemente no pé
direito e joelho esquerdo, cada um no percentual de
50%  (cinquenta  por  cento).  Assim,  aplicando-se  o
percentual  acima  no  valor  estabelecido  em  lei  e
considerando  tratar-se  de  duas  lesões,  é  devido  ao
recorrido  o  total  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos  reais),  caindo  por  terra  a  defesa  do
apelante,  uma  vez  fundamentada  nas  tabelas  de
graduação das lesões advindas da Lei nº 11.945/09.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar  as  preliminares,  à  unanimidade.  No  mérito,b  por  igual
votação,  dar  provimento  parcial  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Conapp-Cia
Nacional de Seguros S/A contra sentença (fls. 88/92), proferida pelo Juízo da
Comarca  de  Picuí,  nos  autos  da  “Ação  de  Cobrança  por Diferença  de
Indenização/DPVAT c/c  Condenação  em  Dinheiro  ”  ajuizada  por  José
George Gomes Araújo em face da recorrente.

Na peça de ingresso,  o promovente relata que,  no dia 20 de
dezembro  de  2007,  foi  vítima  de  acidente  automobilístico,  tendo  ficado
incapacitado  permanentemente  para  suas  funções  laborativas  (invalidez
permanente).

Aduz,  assim,  que  não  obstante  o  seu  direito  de  perceber  o
montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º,
II, da Lei 6.194/74, a Seguradora ré só lhe pagou o valor de R$ 5.670,00 (cino
mil,  seiscentos  e  setenta  reais).  Requer,  assim,  o  pagamento  da  diferença
corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Citada,  a  parte  ré  não  apresentou  contestação,  conforme
certidão às fls. 45.
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O  autor  peticiona  pleiteando  a  decretação  da  revelia  da
demandada e o julgamento ante3cipado da lide (fls. 47/50).

O autor,  ao ser intimado para anexar laudo advindo do IML,
aduzindo  não  possuir  no  Município  de  Picuí  tal  instituto,  pugnou  pela
realização de perícia médica por mérito perito judicial da localidade, pleito
este deferido pelo Magistrado a quo (fls. 51/56).

Quesitos às fls. 70.

Revelia decretada às fls. 79.

Alegações finais às fls. 82/86.
Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido,  cujo

dispositivo transcrevo:

“JUGO PROCEDENTE o pedido em todos os seus
termos,  para  em  consequência  CONDENAR  a
Empresa  CONAPP  –  Companhia  Nacional  de
Seguros S.A, a efetivar o pagamento concernente a
indenização  estipulada  pelo  seguro  DPVAT,
reclamados  pelo  autor  em valores  de  R$ 7.830,00
(sete mil oitocentos e trinta reais), acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, vigentes a
partir  da  citação  inaugural,  com  base  na  Súmula
426/STJ,  bem  assim  a  correção  monetária  deverá
contar da data do sinistro, de acordo com a Súmula
43/STJ.” (fls. 88/92)
   

Inconformada, a ré interpôs Apelação (fls. 166/173) alegando
em síntese, de forma preliminar, a carência de ação por falta de interesse de
agir  e  a  ilegitimidade  passiva  da  demandada.  No  mérito,  sustenta  que  o
pagamento  administrativo  respeitou  a  proporcionalidade,  não  tendo  o
recorrido  comprovado  adquiriu  invalidez  permanente  em  grau  elevado  ou
maior do que o reconhecido administrativamente.  Ressalta que em caso de
ultrapassar e sendo considerado o trauma nos membros inferiores como um
todo, a complementação seria de apenas R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais). Por
fim, aduz não poder se aplicar a correção monetária a partir da data do sinistro,
mas sim da do ajuizamento da ação.   

Ao final, pugna pelo acolhimento de alguma das preliminares
ou, no mérito, pelo provimento recursal para julgar improcedente o pedido e,
alternativamente, que a complementação seja apenas de R$ 1.080,00 (mil e
oitenta reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 129/145.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  151/154),  sem manifestação  meritória,  ante  a
ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório.
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VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

- Das Preliminares

Consoante abaixo demonstrado, as preliminares arguidas pelo
recorrente revelam-se manifestamente improcedentes, bem como em patente
confronto com jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça e dos
Tribunais Superiores. 

1. Da Falta de Interesse de Agir  

Aduziu a  seguradora que a vítima  já  recebeu a indenização
devida   pela  via  administrativa,  não  havendo  que  se  fazer  em
complementação, sendo patente a inexistência de seu interesse de agir. Não
deve prosperar as alegações do insurgente.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, trar-lhe-á benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  de  agir,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e,
principalmente, a utilidade na atuação do Judiciário.

 Como  ensinam  Luiz  Guilherme  Marinoni  e Sérgio  Cruz
Arenhart:

"No que se refere ao interesse de agir, este repousa
sobre o binômio necessidade/adequação. A parte tem
'necessidade' quando seu direito material não pode
ser  realizado sem a  intervenção do juiz.  Contudo,
além da 'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a
parte  requer  providência  jurisdicional  incapaz  de
remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação  do  seu  pedido,  também  falta  o
interesse  de  agir."  (In:  Manual  do  Processo  de
Conhecimento, 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo: 2003, p. 67).

No presente  caso,  o  próprio  comportamento  da  recorrente  é
mais que  suficiente  a  demonstrar  uma pretensão resistida,  caracterizando a
lide, motivo pelo qual o ajuizamento da ação se mostra útil à solução da causa,
cumprindo, nesse aspecto, evidente interesse processual.

Assim, impõe-se a REJEIÇÃO da preliminar em testilha.

2. Da Ilegitimidade Passiva  

A  seguradora sustentou,  ainda,  sua  ilegitimidade  passiva,
aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do seguro DPVAT cabe à
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A, a  partir  do
advento da Resolução SUSEP/CNSP n.º 154. Sem razão.
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Na presente matéria, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, do qual faz parte o
apelante,  são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações
securitárias,  podendo o respectivo crédito ser cobrado em face de qualquer
uma delas, na forma do  art. 275 do Código Civil,  sendo-lhe assegurado, em
todo caso, o direito de regresso. Seguindo esse raciocínio, confira-se o aresto:

“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. 3. Aplica-se o óbice previsto
na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no
recurso  especial,  não  obstante  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  não  foi  apreciada  pela
Corte a quo. 4. O acesso à via excepcional, nos casos
em que o Tribunal a quo, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não regulariza a omissão
apontada,  depende  da  veiculação,  nas  razões  do
recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A
via  do  recurso  especial  não  é  adequada  para  a
interpretação de preceitos constitucionais. 6. Agravo
regimental  improvido”.  (Processo  AGA
200700303466 AGA - AGRAVO  REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 870091 Relator(a)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Sigla do órgão STJ
Órgão  julgador  QUARTA  TURMA  Fonte  DJ
DATA:11/02/2008 PG:00106)

Portanto,  não  se  pode  falar  em  ilegitimidade  passiva  do
recorrente  no presente  caso  já  que  a  responsabilidade  solidária  decorre  do
próprio  sistema legal  de  proteção,  nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  6.194/74,
motivo pelo qual REJEITO a preliminar em comento.

- Do Mérito

O ponto nodal do presente recurso reside em aferir  se   José
George Gomes Araújo, ora apelado, preenche os requisitos para o recebimento
do valor complementar da indenização decorrente do seguro DPVAT, referente
ao acidente automobilístico o qual foi vítima.

Sustenta a empresa seguradora que o pagamento administrativo
respeitou  a  proporcionalidade,  não  tendo o  recorrido  comprovado adquiriu
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invalidez  permanente  em  grau  elevado  ou  maior  do  que  o  reconhecido
administrativamente. Ressalta ainda que em caso de ser considerado o trauma
nos membros inferiores como um todo, a complementação seria de apenas R$
1.080,00 (mil e oitenta reais). Por fim, aduz não poder se aplicar a correção
monetária a partir da data do sinistro, mas sim da do ajuizamento da ação.   

De outra banda, afirma o recorrido que a Seguradora ré só lhe
pagou o valor de R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais). Contudo,
pelo  fato  do  acidente  ter  lhe  causado  sequelas  permanentes  nos  membros
inferiores,  faz jus ao valor maior  de R$ 13.500,00 (treze mil e  quinhentos
reais).

Verifico dos autos que o acidente automobilístico que vitimou o
autor se deu em20 de dezembro de 2007. Assim, se o fatídico  ocorreu na
vigência da Lei 11.482/07, devem ser aplicadas as regras ela previstas, sendo
inaplicável  ao  caso  sub  judice,  a  tabela  de  graduação  de  lesões,  somente
instituída a partir de 15/12/2008, com a Medida Provisória nº 451.

A Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, no seu artigo 8º, alterou a
redação do art. 3º, da Lei 6..194/74, prescrevendo que, no caso de invalidez
permanete o valor da indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais). Vejamos:

“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:  

(...)  II  -  até  R$  13.500,00 (treze  mil  e  quinhentos
reais) - no caso de invalidez permanente;”

Nesse palmilhar de ideias, da análise das provas produzidas nos
autos  demonstra,  de  forma  inconteste,  que  o  recorrido,  face  ao  acidente
relatado nos autos, restou lesionado permanentemente no pé direito e joelho
esquerdo,  cada  um  no  percentual  de  50%  (cinquenta  por  cento)  –  laudo
médico às fls. 127.

Assim, aplicando-se o percentual acima no valor estabelecido
em  lei  e  considerando  tratar-se  de  duas  lesões,  indubitável  ser  devido  ao
recorrido o total de  R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), caindo por
terra a defesa do apelante, uma vez fundamentada nas tabelas de graduação
das lesões advindas da Lei nº 11.945/09.

Por  conseguinte,  quanto  à  atualização  monetária,  esta  deve
incidir a partir da data do pagamento parcial por tratar-se de complementação
de  valor  já  pago  administrativamente,  por  considerar  este  o  momento  do
efetivo prejuízo,  nos termos da Súmula 43/STJ, merecendo retoque,  tão só
neste ponto, o decisum a quo.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.

Apelação Cível nº 0001548-20.2009.815.0271  6



535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA  N.  43/STJ.
ANÁLISE  DE  QUESTÕES  CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração  opostos  por
contradição restringem-se àquela interna da própria
decisão, e não à divergência de entendimento entre o
decisum embargado e outro julgado.
2.  Não  se  conhece  da  divergência  jurisprudencial
quando os julgados dissidentes cuidam de situações
fáticas diversas.
3.  Na ação de cobrança para complementação do
pagamento  de  indenização  de  seguro  obrigatório
(DPVAT), os juros de mora incidem a partir da data
de citação da seguradora.
4. A correção monetária sobre dívida por ato ilícito
incide  a  partir  do  efetivo  prejuízo  (Súmula  n.
43/STJ).
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir
em matéria de competência do STF, ainda que para
prequestionar  questão  constitucional,  sob  pena  de
violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Lei Maior.
6.  Embargos de  declaração recebido como agravo
regimental, ao qual se dá parcial provimento.”
(EDcl  no  Ag  1203267/RJ,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)

E, ainda, desta Corte de Justiça:

 “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  INDENIZA-  ÇÃO  DE
ACORDO  COM  A  DEBILIDADE  PERMANENTE
DA  VÍTIMA.  PERDA  DA  VISÃO  DO  OLHO
ESQUERDO  E  DA  MOBILIDADE  DO  JOELHO
DIREITO.  COMPROVAÇÃO.  PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.  COMPLEMENTAÇÃO.
DETERMINAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA
DIFERENÇA DEVIDA.  CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DA DATA DO ADIMPLEMENTO FEITO
À  MENOR.  INSTITUIÇÃO  QUE  DEU  CAUSA  A
DEMANDA.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  DE  SUA
RESPONSABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Dispondo  a
legislação  que  as  indenizações  serão  pagas
considerando o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil
e  quinhentos  reais),  resta  extreme  de  dúvida  o
pagamento da quantia equivalente a 50% (cinquenta

Apelação Cível nº 0001548-20.2009.815.0271  7



por cento), em caso de perda completa da visão, de
acordo  com  a  Lei  nº  11.945/2009.  Tendo  sido
procedido  pagamento  administrativo,  a  correção
monetária do complemento deve incidir à partir da
data da quitação feita à menor, ou seja, da data do
adimplemento  parcial  administrativo. A  parte  que
deu  causa  a  demanda  deve  arcar  com  as  custas
processuais e honorários de sucumbência, os quais
devem  ser  fixados,  tomando  por  base  os  critérios
insculpidos no art. 20, do código de processo civil. É
de se manter a decisão monocrática que, nos termos
do art. 557, caput, do código de processo civil, negou
seguimento ao recurso apelação, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria  já  apreciada.”  (TJ-PB;  AGInt
098.2011.000434-2/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 27/02/2013; Pág. 13)
CPC, art. 557 CPC, art. 20

Por tudo o que foi  exposto,  REJEITO  as preliminares e no
mérito DOU PROVIMENTO PARCIAL à apelação, para determinar que a
correção monetária incida a partir do pagamento realizado a menor, mantendo
íntegro os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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