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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0031399-16.2013.815.2001

Apelante: Federal de Seguros S/A – Adv.: Samuel Marques Custódio de
Albuquerque (OAB-PB nº 20.111-A)1

Apelado:  Marcílio Felício Gouveia Roballo – Advs.: Marcilio Ferreira de
Morais (OAB-PB nº 17.359) e Libini Diego Pereira de Sousa (OAB-PB nº
15.502)

EMENTA: CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
SEGURO DPVAT.  PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  NECESSIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO
PELA SEGURADORA LÍDER. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA
VISLUMBRADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO  DO  INDEXADOR.
APLICAÇÃO DO IPCA-E. ÍNDICE QUE MELHOR
REFLETE A INFLAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Qualquer  seguradora  que  opera  no  sistema
pode  ser  acionada  para  pagar  o  valor  da
indenização  correspondente  ao  seguro
obrigatório, conforme preconiza o artigo 7º da
Lei nº 6.194/74.
-  Conforme  entendimento  deste  Corte  de
Justiça,  o  INPC  é  o  índice  de  correção
monetária  a  ser  aplicado  nas  sentenças
condenatórias envolvendo seguro DPVAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  a  preliminar  e,  no

1 Art. 272, §2º, do CPC/2015: “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem
os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
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mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Marcílio Felício Gouveia Roballo, devidamente qualificado
nos autos,  ajuizou Ação de Cobrança contra a  Federal  de Seguros  S/A,
objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
virtude de acidente ocorrido no trânsito em 09 de julho de 2012, o qual
acarretou sequelas. 

O magistrado de base julgou parcialmente procedente a
pretensão autoral (fls. 92/95), para condenar a promovida ao pagamento
do valor correspondente a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta
reais), corrigido monetariamente, a partir da data do evento danoso, e com
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação).

Inconformada,  a  demandada  apelou  (fls.  99/103),
alegando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da  demanda.  Para  tanto,  argumentou  não  ser  mais  responsável  pelo
pagamento  das  indenizações  decorrentes  do  seguro  DPVAT.  No  mérito,
pediu a reforma da sentença para que seja suprida a omissão do julgado de
primeira instância que não indicou qual seria o índice aplicável à correção
monetária. 

Contrarrazões foram apresentadas às fls. 110/114. 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 121/124).

É o relatório.

V O T O

Da prefacial de ilegitimidade passiva

Inicialmente,  a  promovida  defende  que  a  legitimidade
passiva para figurar  no litígio  é  da Seguradora Líder  dos  Consórcios  do
Seguro DPVAT. 

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório
de  danos  pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,
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prevê em seu art. 7º, que: 

“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.” 

Como pode  se  observar,  resta  clara  a  legitimidade  de
qualquer companhia para figurar passivamente nas lides que envolvam o
pagamento do objeto pugnado. 

Sobre a questão, é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: 

“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.”  (AgRg  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).  (Grifo
nosso) 

Por isso, inexiste a obrigatoriedade de o autor demandar
em face da Seguradora Líder, tampouco a necessidade de sua inclusão no
polo passivo, na condição de litisconsorte. 

Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR ora ventilada. 
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MÉRITO

A apelante pediu a reforma da sentença para que seja
suprida a omissão quanto à indicação do índice de correção monetária.

Com efeito,  tem-se  que  merece  acolhida  a  pretensão
recursal relativamente a este ponto da sentença. 

Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo fixou juros de
mora  e  correção  monetária  incidentes  sobre  o  valor  da  condenação,
conforme  as  Súmulas  n.º  432 e  4263,  ambas  do  Superior  Tribunal  de
Justiça. Todavia, o julgador omitiu o índice da correção monetária.

Ocorre que em situações como a que aqui se analisa, o
índice  aplicável  é  o  INPC para  fins  de  se  implementar  a  previsão  legal
insculpida no art. 5º, §7º, da Lei nº 6.194/744.

Este é o entendimento desta Corte, conforme se infere
do julgado a seguir ementado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  CORRETA
INTERPRETAÇÃO  DAS  LEIS  VIGENTES  À  ÉPOCA.
CONDENAÇÃO FIXADA EM VALOR COM O QUAL O
PRÓPRIO  RECORRENTE  ENTENDE  ACERTADO.
JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  EVENTO  DANOSO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Não se pode
exigir  o  prévio  requerimento  administrativo  do
pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente
ou o beneficiário do seguro postule-o judicialmente,
sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade
da jurisdição.  Tendo a  indenização sido  fixada na
sentença em valor com o qual o próprio recorrente,
ao  interpor  o  presente  recurso,  entende  correto,

2 STJ: Súmula nº 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. 
3 STJ: Súmula nº 426 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 
4    Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado.

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o
pagamento  da  respectiva  obrigação  pecuniária,  sujeitam-se  à  correção  monetária  segundo  índice  oficial
regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de
seguro privado.(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
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não  merece  reforma  a  decisão  a  quo.  O  termo
inicial da correção monetária (índice. Inpc) em
casos como o presente  é a  data do sinistro,
ocasião na qual o beneficiário adquire direito à
indenização.  […].  (TJPB;  APL  0000912-
95.2012.815.0191;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
09/06/2014; Pág. 25) (Destaquei)

Em  face  de  todo  o  acima  exposto,  REJEITO  A
PRELIMINAR e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, no
sentido de reformar a sentença apenas no tocante à indicação do índice de
correção monetária para que seja aplicado o INPC no presente feito.

 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

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

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