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MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Não  há  que  se  falar  em  carência  de  ação,  por
ausência  de  requerimento  formulado  na  esfera
administrativa, quando a parte promovida apresenta
contestação,  insurgindo-se  contra  o  mérito  da
demanda,  porquanto  consubstanciada  a  pretensão
resistida.

-  A jurisprudência pátria vem emitindo decisão no
sentindo de que “a lei não exige, para a configuração
da legitimidade ativa, a comprovação da qualidade
de único  beneficiário.  Em virtude da  existência  de
solidariedade,  qualquer  dos  ascendentes,  na
condição de herdeiro legal da vítima, tem o direito
de  exigir  a  indenização  do  seguro  obrigatório  por
inteiro,  sendo  que  o  pagamento  feito  a  qualquer
deles  extingue  a  dívida  até  o  montante  da
quitação(…)”  (TJMS  -  AgRg  0800293-
74.2012.8.12.0011/50000,  Coxim,  Quarta  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Dorival  Renato  Pavan,  DJMS
28/05/2013, Pág. 55).

-  No  seguro  obrigatório,  a  correção  monetária  é
arbitrada a partir do evento danoso e no que tange à
fixação de juros de mora,  carece interesse recursal à
apelante, haja vista tal pretensão já ter sido apreciada
e acolhida em primeiro grau.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, no mérito, desprover o apelo.

Maria das Graças de Oliveira Ramos ingressou com
a presente Ação  de  Cobrança,  em face  da Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do
Seguro Dpvat S/A, pleiteando o recebimento no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) a título de Seguro DPVAT, em razão do falecimento de seu filho,
Josenildo Ramos da Silva, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de
setembro de 2013.

Devidamente  citada,  a  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A ofertou contestação, fls. 25/31, no qual refutou os
termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  pela  total  improcedência  dos
requerimentos.

Termo de audiência, fl. 53.

A Magistrada  a  quo,  fls.  57/59,  julgou procedente a
pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos: 

(…)  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO para
condenar a demandada a pagar à autora o valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de
indenização  do  Seguro  Obrigatório  de  Veículo
Automotor (DPVAT), atualizado monetariamente de
acordo  com  o  INPC,  desde  a  data  do  sinistro,  e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.
Condeno a seguradora ré ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios na base de
20% sobre o valor total da condenação.

Inconformada,  a  Seguradora Líder  dos  Consórcios
do Seguro Dpvat S/A interpôs APELAÇÃO, fls. 62/74, e, nas suas razões, faz um
resumo fático da demanda, suscitando, em sede de preliminar,  a carência de ação
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por falta de interesse processual,  bem como a ilegitimidade da parte autora em
pleitear a totalidade da indenização.  No mérito,  argumenta que os juros de mora
devem ser contados a partir da citação e a correção monetária deve ser observada a
partir  da  data  da  propositura  da  presente  demanda.  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 não apresentadas, fl. 83V.

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

Em  um  primeiro  momento,  passo  a  analisar  a
preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, sob o fundamento
de que a apelada não requereu na esfera administrativa o pagamento da indenização
do seguro DPVAT pretendido, destacando, desde logo, o seu não acolhimento, eis
que a seguradora ofereceu resistência à pretensão autoral por meio da contestação de
fls. 25/31, caracterizando-se assim o interesse processual pela resistência à pretensão.

Nesse norte, a jurisprudência desta Corte:

COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE
PARCIAL  PERMANENTE  DECORRENTE  DE
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  APELAÇÃO.
PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
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APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E
APELAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
DETERMINAÇÃO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA
PERÍCIA  MÉDICA  PELO  IML.  AVALIAÇÃO
MÉDICA  REALIZADA  NO  MUTIRÃO  DPVAT.
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À
INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA DE MEMBRO.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  3º,  §  1º,  II,  DA  LEI  N.º  6.194/74,  COM  A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.º  11.945/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  N.º  43  DO  STJ.  JUROS  DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426
DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  exigência  de
prévio  requerimento  administrativo  não  deve
prevalecer  quando  o  entendimento  da  Seguradora
for  notória e  reiteradamente contrário à postulação
do  Segurado,  como  nos  casos  em  que  já  tenha
apresentado  Contestação  e  Apelação  de  mérito,
estando  caracterizado  o  interesse  em  agir  pela
resistência à pretensão. 
2."Se  a  perícia  judicial  realizada  no  'mutirão  do
DPVAT';  qualifica  de  forma  satisfatória  a  extensão
das  lesões  sofridas  pela  vítima,  assim  como
quantifica  o  grau  de  invalidez  permanente  e  o
percentual de perda funcional, tal como determina a
legislação, desnecessária a realização de nova perícia
pelo IML para aferição do que já restou constatado”
(TJMG,  APCV  1.0702.14.054551-9/001;  Rel.  Des.
Alberto  Henrique;  Julg.  24/09/2015;  DJEMG
02/10/2015).
3.Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido
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da validade da  utilização  da  tabela  para  o  cálculo
proporcional  da  indenização  de  seguro  obrigatório
segundo  o  grau  de  invalidez.  Precedentes”  (STJ,
AgRg no  AgRg no  Ag 1360777/PR,  Quarta  Turma,
Rel. Min. Maria isabel Galloti,  julgado em 07/04/11,
publicado no Dje 29/04/2011).
4.No seguro obrigatório incide correção monetária a
partir do evento danoso, Súmula nº 43 do STJ, e juros
de  mora  a  partir  da  citação,  Súmula  nº  426  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (AC  nº  0035329-
42.2013.815.2001,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira, J. 22/03/2016) - sublinhei.

Prosseguindo,  cumpre  examinar  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa,  suscitada  pela  apelante,  ao  argumento de  que a  apelada não
comprovou a qualidade de única herdeiros da vítima.

Desde logo, destaco que descabe a alegação, eis que
a  lei  do  seguro  obrigatório,  não  exige  do  interessado,  para  o  recebimento  da
indenização, nos casos de morte,  a  condição de ser o único herdeiro do  de cujus,
considerando  a  solidariedade  existente  entre  os  beneficiários  para  exigir  o
adimplemento da indenização. 

A respeito:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO OBRIGATÓRIO.  ILEGITIMIDADE ATIVA
AFASTADA.  RETENÇÃO  DO  VALOR
INDENIZATÓRIO  CONDICIONADA  À
MAIORIDADE  DA PARTE.  MATÉRIA QUE  NÃO
INTERESSA  À  SEGURADORA.  RECURSO
CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NA  PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO. Não há necessidade
de todos os  beneficiários  do  seguro integrarem o
polo  ativo  do  feito,  já  que  se  comportam  como
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credores solidários perante a seguradora, de onde
se  abstrai  que  qualquer  um  poderá  exigir  o
cumprimento  dessa  indenização,  ainda  que  na
integralidade  e,  ademais,  restou  comprovada  a
condição de único herdeiro do de cujus. Como será
movimentado  o  valor  do  seguro  DPVAT  não
interessa à Seguradora, mas apenas à parte. Recurso
conhecido  em  parte  e,  na  parte  conhecida,
desprovido.  (TJMS;  APL  0800821-58.2015.8.12.0026;
Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marcelo  Câmara
Rasslan; DJMS 24/03/2017; Pág. 151) – destaquei.

E,

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT
POR  MORTE.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.
SUBSTITUIÇÃO  DO  POLO  PASSIVO.
DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA.  OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.
ADMISSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO  DA
CONDIÇÃO  DE  ÚNICO  HERDEIRO.
IRRELEVÂNCIA  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  1.  O  prévio  requerimento
administrativo não é requisito essencial para pleitear
judicialmente indenização do seguro obrigatório.  2.
As seguradoras participantes do consórcio do seguro
obrigatório  respondem  de  forma  solidária  à
indenização  do  seguro  DPVAT.  3.  O  boletim  de
ocorrência  não  é  documento  imprescindível  para
comprovação  do  nexo  causal.  4.  Para  pleitear  a
indenização  do  seguro  obrigatório  DPVAT,  basta
comprovar  ser  titular  do  direito,  não  sendo
necessária  a  comprovação  da  condição  de  único
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herdeiro. (TJMT; APL 69546/2015; Capital; Relª Desª
Serly  Marcondes  Alves;  Julg.  01/07/2015;  DJMT
06/07/2015; Pág. 73) – grifei.

Nessa  seara,  a  promovente  é  parte  legítima  para
integrar o polo ativo da presente ação, haja vista inexistir dúvidas de encontrar-se
postulando a verba investida enquanto herdeira do falecido, condição devidamente
demonstrada na documentação acostada às fls. 13/14.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito, o qual  limita-se a apreciar o termo inicial de incidência dos juros de mora,
bem como da correção monetária, para fins de atualização da verba indenizatória
arbitrada na sentença.

Em suas razões, pleiteia a recorrente, a incidência da
correção monetária a partir da data da propositura da ação, e os juros de mora  a
partir da citação.

Com relação à correção monetária,  observo que o
seu cálculo deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso,
que, na hipótese vertente, é a data do acidente, como resta pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, o qual editou a súmula nº 43, regulando a matéria:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito
a partir da data do efetivo prejuízo. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:

Na  ação  de  cobrança  de  indenização  do  seguro
DPVAT o termo inicial  da correção monetária é a
data do evento danoso. (AgRg no AREsp 46.024/PR,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
em 16/02/2012, DJe 12/03/2012).  (STJ -  EDcl no REsp
1506402 / SC  - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - Órgão
Julgador  T4  -  QUARTA  TURMA   -  Data  do
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Julgamento  24/02/2015  -  Data  da  Publicação/Fonte
DJe 03/03/2015) - negritei.

Logo,  sem maiores  delongas,  percebe-se,  de plano,
que  a  correção  monetária  foi  corretamente  arbitrada,  não  havendo  razão  para
modificar a decisão hostilizada.

No tocante aos juros moratórios, os mesmos já foram
arbitrados, na sentença, a partir da citação, conforme pleiteado pela apelante, razão
pela qual não há interesse recursal neste sentido.

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v.  1.  51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573). 

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer, o
presente apelo não merece ser conhecido no que se refere à temática relativa ao
termo inicial para fixação dos juros de mora.

De  igual  forma,  reputo  devida  a  condenação  da
seguradora nos ônus sucumbenciais,  tendo em vista que a parte autora sagrou-se
vitoriosa,  pelo  que considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
patrono da parte autora e o tempo exigido para o serviço, ratifico a verba honorária
fixada na origem, pois em conformidade com o consignado no art. 85, §2º, do Novo
Código de Processo Civil.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  EM  PARTE  DO
RECURSO  E  NA  PARTE  CONHECIDA,  REJEITO  AS  PRELIMINARES,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 
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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
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