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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0043380-42.2013.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Nobre Seguradora do Brasil S/A – Adv.: Rostand Inácio dos
Santos (OAB/PB nº 18.125-A).

Apelado:  José  Carlos  Cruz  da  Silva –  Adv.:  Lidiane  Martins  Nunes
(OAB/PB nº 10.244).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT  POR
INVALIDEZ.  PRELIMINARES.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
AÇÃO  E  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD
CAUSAM”. REJEIÇÃO.  MÉRITO. SEGURO
OBRIGATÓRIO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. NEXO DE
CAUSALIDADE  PRESENTE.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Não há que se falar em ausência de nexo de
causalidade entre o acidente e a debilidade da
parte,  quando  presentes  nos  autos
documentação comprobatória dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Nobre
Seguradora do Brasil S/A, hostilizando a sentença do Juízo de Direito
da  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  nos  autos  da  Ação de
Cobrança, manejada  por  José  Carlos  Cruz  da  Silva,  julgou
parcialmente procedente o pedido contido na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 84/92), suscitou o apelante,
preliminarmente,  a carência de ação, por falta de interesse de agir,  e,
ainda,  sua  ilegitimidade  passiva,  eis  que  deveria  ser  substituída  pela
Seguradora Líder.

No mérito, em síntese, aduziu a ausência de nexo de
causalidade entre a debilidade o acidente noticiado, já que não há nos
autos, segundo ele, documentação comprobatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (fls. 113/117), o apelado levantou a
preliminar  de  violação  ao  princípio  da  dialeticidade  e,  meritoriamente,
aduziu a presença nos autos de documentos que atestam o atendimento
hospitalar, o boletim de ocorrência e, ainda, a perícia judicial.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso apelatório (fls.
124/130).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O  apelado  suscitou,  preliminarmente,  em
contrarrazões, o não conhecimento do apelo, tendo em vista afronta ao
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princípio da dialeticidade.

Não  merece  prosperar  tal  alegação,  eis  que,  não
obstante o apelante ter se limitado à questão de ausência de nexo de
causalidade,  já  que,  segundo  ele,  não  haveria  documentação
comprobatória  que  ligasse  o  acidente  à  debilidade  do  recorrido,  tal
matéria fora abordada na decisão vergada. 

Assim, REJEITO a prefacial.

- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR

Com relação à preliminar de ausência de interesse de
agir, em virtude do apelado não ter buscado o valor da indenização
administrativamente, não merece ser acolhida tal insurgência.

Tal matéria dispensa maiores delongas, já que a
Constituição Federal elevou à categoria de garantia individual o princípio
da inafastabilidade da jurisdição. Deveras, segundo o art. 5º, XXX, da
Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito”.

Nesse norte, REJEITO esta preliminar.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

Pugnou o apelante pela extinção do processo, em razão
da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda,
apontando a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A como
a parte legítima.

Em verdade, não assiste razão ao apelante.

Ora, é cediço que qualquer seguradora responde pelo
pagamento da indenização em virtude de seguro obrigatório, tratando-se
de responsabilidade decorrente do próprio sistema legal de proteção,
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consoante se depreende do comando legal no art. 7º, da Lei nº 6.194/74,
in verbis:

“Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por
veículo não identificado, com seguradora não
identificada, seguro não realizado ou vencido, será
paga  nos mesmo 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, não sobejam dúvidas acerca da
legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo da lide, uma vez
que incide a responsabilidade solidária entre as seguradoras conveniadas.

Ante o acima disposto, REJEITO também  esta
preliminar.

MÉRITO

O insurreto ateve-se, no mérito, tão somente à questão
da ausência e nexo de causalidade entre  a debilidade do apelado e o
acidente noticiado, já que não há nos autos, segundo ele, documentação
comprobatória.

Ocorre  que,  tal  argumentação,  não  merece  guarida,
tendo em vista que, nos presentes autos, há documentos que comprovam
que a  debilidade  do  recorrido  teve  origem no  acidente  automobilístico
relatado.

Extrai-se  do  caderno  processual  que  o  autor/apelado
fora  atropelado  por  uma  motocicleta,  em  24/12/2012,  na  cidade  de
Mataraca, tendo sido socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma
Senador Humberto Lucena, nesta Capital.

Tal  acidente  ocasionou  debilidade  permanente  no
membro inferior direito, já que fraturou a tíbia.
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Nos  autos,  encontram-se  acostados  todos  os
documentos  comprobatórios  do  ocorrido,  como  Laudo  Médico  (fl.  13),
Boletim de Ocorrência (fl.  15) e,  ainda, Avaliação Médica realizada por
Junta  Médica,  no  Mutirão  DPVAT,  realizado  pelo  Poder  Judiciário  (fls.
70/73).

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer Ministerial,
REJEITO  AS  PRELIMINARES  DE: VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE, CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”, NO MÉRITO,
NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,  mantendo  incólume  a  decisão
vergastada e majorando os honorários advocatícios em mais 5% (cinco
por cento) para o recorrente, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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