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SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO.

- 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.

-  O documento  público  emitido  por  autoridade
competente  goza  de  presunção  juris  tantum de
veracidade, apenas refutada por provas consistentes
em sentido contrário.

-  Comprovado  nos  autos,  a  existência  de  nexo  de
causalidade entre a invalidez acometida ao autor e o
acidente de trânsito, inexiste dúvida acerca do direito
do  promovente  de  perceber  o  valor  relativo  à
indenização do seguro DPVAT.

- Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão  proporcionalmente  distribuídas  entre  eles  as
despesas, de acordo com o art. 86, do Novo Código
de Processo Civil).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo.

Daniel Bruno Barbosa de Lima  interpôs a presente
Ação  de  Cobrança,  em  face  da Nobre  Seguradora  do  Brasil  S/A, pleiteando  o
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recebimento de indenização a título de seguro DPVAT,  em decorrência de acidente
automobilístico ocorrido no dia 27 de novembro de 2011, do qual resultou debilidade
permanente.

Devidamente  citada,  Nobre  Seguradora  do  Brasil
S/A ofertou contestação, fls. 29/45, na qual refutou os termos da exordial, postulando
pela total improcedência dos pedidos.

Realização de perícia médica, por ocasião do Mutirão
DPVAT, fls. 82/82V.

O Magistrado  a quo, fls. 141/142, julgou procedente,
em parte, o pedido contido na exordial, consignando os seguintes termos:

(…) JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO, para condenar a Promovida a indenizar o
Promovente  pelas  lesões  sofridas  em  acidente
automobilístico,  no  valor  de  R$  3.375,00 (três  mil,
trezentos  e  setenta  e  cinco  reais),  devidamente
corrigido  monetariamente  pelo  INPC,  a  contar  da
data do sinistro e com juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da data da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as
partes nas custas processuais, na proporção de 25%
(vinte e cinco por cento) para o Autor e 75% (setenta
e cinco por cento) para o Promovido, nos termos do
art.  86,  caput,  do CPC. Também condeno as partes
em  honorários  sucumbenciais,  que  arbitro  em  R$
1.200,00  (mil  e  duzentos  reais),  que  também  deve
respeitar  a  proporção  acima  indicada,  ou  seja,
R$ 300,00 (trezentos reais) para o advogado do autor
e R$ 900,00 (novecentos reais) para o advogado do
promovido,  na  forma  do  art.  85,  §2º,  do  CPC,
observando-se  que,  quanto  ao  promovente,  fica
sobrestada a  exigibilidade dessa  verba,  nos  termos
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do art.  98,  §3º,  do CPC,  em razão do benefício da
assistência judiciária gratuita.

Inconformada,  Nobre  Seguradora  do  Brasil  S/A
interpôs APELAÇÃO, fls. 144/154, e, nas suas razões, realiza um resumo fático da
demanda, suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da demandada
e necessidade de substituição pela Seguradora Líder. No mérito, sustenta a ausência
de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente, ao
fundamento  de  que  o  boletim de  ocorrência  foi  produzido  tardiamente,  a  saber,
“após um ano e sete meses da ocorrência do acidente”, além de que não existe nos
autos comprovação cabal de que a debilidade ocasionada ao promovente, decorreu
do acidente de trânsito noticiado. Ao final, na hipótese de condenação, pugna que o
valor fixado a título de honorários advocatícios não ultrapassem o patamar de 15%,
conforme estabelecido na Lei nº 1.060/50.

 
Contrarrazões, fls. 174/176.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  antemão,  passo  ao  exame  da  controvérsia,
analisando, inicialmente, a preliminar  de ilegitimidade passiva  arguida nas  razões
recursais.

Com  efeito,  em  se  tratando  de  seguro 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
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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:

RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC/1973.
NÃO  VIOLAÇÃO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT. MORTE DO SEGURADO. BENEFICIÁRIOS
IRMÃOS  DO  SEGURADO.  INEXISTÊNCIA  DE
SOLIDARIEDADE.  INDENIZAÇÃO.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO  DE  QUOTA  PARTE.
SOLIDARIEDADE  EXISTENTE  ENTRE  AS
SEGURADORAS. 1. Não há violação ao artigo 535,
II,  do  CPC/1973,  quando  embora  rejeitados  os
embargos  de  declaração,  a  matéria  em  exame  foi
devidamente  enfrentada  pelo  Tribunal  de  origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda  que  em  sentido  contrário  à  pretensão  da
recorrente. 2. A solidariedade não se presume, e para
que  a  obrigação  seja  considerada  como solidária  é
preciso que as partes, ou a própria lei, assim a defina,
de modo expresso (art. 265 do CC). 3. O art. 4º da Lei
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n. 6.194/1974, que indica os herdeiros como legítimos
beneficiários  da  vítima  fatal  de  acidente
automobilístico acobertado pelo DPVAT, não institui
solidariedade entre  aqueles  credores.  4.  Os
beneficiários  do  seguro  instituído  pela  Lei  n.
6.194/1974,  no  caso  de  morte  da  vítima,  são  os
previstos  no  art.  4º,  herdeiros,  respeitando-se  a
ordem  da  vocação  hereditária,  locução
expressamente prevista com a redação dada pela Lei
n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro,
igualmente  beneficiário,  cada  um  terá  direito  ao
recebimento de sua quota parte, individualmente. 5.
Noutro  ponto,  a  jurisprudência  deste  Tribunal  já
afirmou  que  as  seguradoras  integrantes  do
consórcio  do  Seguro  DPVAT são solidariamente
responsáveis  pelo   pagamento   das  indenizações
securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é
devido de qualquer uma  delas  (REsp 1.108.715/PR,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  15/5/2012,  DJe  28/5/2012).  6.
Recurso especial provido. (STJ - REsp 1366592 / MG ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, quarta turma, Data do
Julgamento 09/05/2017, DJe 26/06/2017) - negritei.

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

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se  a
parte autora logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade existente entre  o
acidente e a debilidade que lhe foi acometida.

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
legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou não. 

Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidente  com  veículo  automotor  e  da  qualidade  de
beneficiário, mas, também, a demonstração da ocorrência do referido acidente e do
nexo entre este e a invalidez, os quais, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, são
considerados requisitos indispensáveis para o ressarcimento pleiteado.

Quanto  a  este  aspecto,  a  parte  promovida  aventou
em suas razões recursais, a  ausência de comprovação do nexo de causalidade,  ao
fundamento  de  que  o  boletim de  ocorrência  foi  produzido  tardiamente,  a  saber,
“após um ano e sete meses da ocorrência do acidente”, além de que não existe nos
autos comprovação cabal de que a debilidade ocasionada ao promovente, decorreu
do acidente de trânsito noticiado.

No entanto, descabe sobredita alegação, a um, pois o
Boletim de Ocorrência emitido pela Delegacia de Polícia, fl. 17, goza de presunção
juris  tantum de  veracidade,  apenas  refutada  por  provas  consistentes  em  sentido
contrário,  situação  não  verificada  nos  autos,  a  dois,  porquanto  o  contido  no
documento público impugnado, é corroborado por outro documento, a saber, laudo
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médico de fl. 14, relatando que o autor foi vítima do acidente de trânsito anunciado
na presente ação.

À respeito, julgados dos tribunais pátrios:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos
materiais,  morais  e  estéticos.  Improcedência.
Irresignação  do  autor.  Responsabilidade  dos
demandados. Obstrução de via preferencial. Boletim
de ocorrência. Presunção de veracidade. Ausência de
prova  contrária.  O  ônus  de  provar  fato  extintivo,
modificativo  ou  impeditivo  do  direito  da  autora
incumbe aos demandados, conforme previsto no art.

333, II, do CPC, no que não lograram êxito. O boletim
de  ocorrência  possui  presunção  relativa  de
veracidade,  de modo que cabe à parte demandada
produzir  provas  em  contrário  suficientes  para
derruir as alegações nele constantes; não produzidas
tais provas, inconteste é o relato perante a autoridade
policial. (…). (TJSC;  AC  2015.064778-7;  Joinville;
Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto
Gomes  de  Oliveira;  Julg.  12/04/2016;  DJSC
18/04/2016; Pág. 112) – sublinhei.

E,

AGRAVO  REGIMENTAL EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT.  I.
Ausência  de  fundamento  novo.  Não  trazendo  a
recorrente  nenhum  elemento  novo  capaz  de
sustentar  a  pleiteada  reconsideração  da  decisão
fustigada, deve ser desprovido o agravo interno. II.
Termo inicial  da  prescrição.  Ciência  inequívoca  do
caráter  permanente  da  invalidez.  Necessidade  de
laudo médico. O termo inicial do prazo prescricional,
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na  ação  de  indenização,  é  a  data  em  que  a
segurada/apelada teve ciência inequívoca do caráter
permanente  da  invalidez.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  a  ciência  inequívoca
do  caráter  permanente  da  invalidez  depende  de
laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
III.  Laudo  pericial  e  boletim  de  ocorrência.
Presunção  de  veracidade.  Não  havendo  prova
robusta que contrarie os documentos acostado aos
autos, quais sejam, boletim de ocorrência e laudo
pericial,  detêm  estes  presunção  juris  tantum  de
veracidade.(...).(TJGO; AC 0048858-05.2008.8.09.0051;
Goiânia;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Carlos
Alberto  França;  DJGO  12/06/2015;  Pág.  157)  –
negritei.

Outrossim, pela documentação acostada ao processo,
fls. 14/17, conclui-se que a sequela apontada no Exame Pericial, fls. 82/82V, resultou
do  sinistro  sofrido  pelo  promovente,  que  derivou  na  debilidade  permanente  da
estrutura crânio-facial, com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) de
suas funções, pelo que não restam dúvidas que o apelado faz jus à indenização do
seguro DPVAT. 

 
Por  outro  lado,  no  que  tange  aos honorários

advocatícios,  este Órgão julgador entende que a decisão, ora vergastada, deve ser
reformada, neste ponto, frente a ocorrência de sucumbência recíproca, pois ambas as
partes  foram vencedoras  e  vencidas,  razão  pela  qual  condeno  a  parte  autora  na
proporção de  75% (setenta e cinco cento), e a parte ré no patamar de 25% (vinte e
cinco por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com arrimo no art. 85, §2º e §8º, do
Novo Código de Processo Civil,  observada a condição suspensiva de exigibilidade
desses  valores,  em face da gratuidade de justiça  de que goza o promovente,  nos
moldes do art. 98, § 3º, da legislação processual civil
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Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO, para  reformar  a
sentença  no  tocante  às  verbas  sucumbenciais,  no  sentindo  de condenar  a  parte
autora na proporção de 75% (setenta e cinco cento), e a parte ré no patamar de 25%
(vinte e  cinco por  cento),  ao  pagamento das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios, estes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com arrimo no art. 85,
§2º e §8º, do Novo Código de Processo Civil,  observada a condição suspensiva de
exigibilidade  desses  valores,  em  face  da  gratuidade  de  justiça  de  que  goza  o
promovente, nos moldes do art. 98, §3º, da legislação processual civil.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator

Apelação Cível nº 0000275-28.2018.815.0000                                                                                                                                                                              10


