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PRELIMINAR  LEVANTADA  EM  CONTRARRAZÕES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  NECESSIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  PELA  SEGURADORA  LÍDER.
AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

- Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para
pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório,
conforme preconiza a Lei nº 6.194/74, em seu art.7º.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS
MORATÓRIOS.  PRETENSÃO  DE  INCIDÊNCIA  NO
PERÍODO  COMPREENDIDO  ENTRE  O  SINISTRO  E  O
PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.  DESCABIMENTO.
APELO DESPROVIDO. 

-  De  acordo  com o  art.  5°,  §§  1°  e  7°,  da  Lei  n°  6.194/74,  a
indenização do seguro obrigatório deve ser paga no prazo de 30
dias da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro,
sendo  que  na  hipótese  de  descumprimento  deste  prazo  pela
seguradora,  o  montante  indenizatório  deve  ser  corrigido
monetariamente, segundo índice oficial regularmente estabelecido,
e acrescido de juros moratórios com base em critérios fixados na
regulamentação específica de seguro privado.

-  No  caso  concreto,  a  parte  autora  não  comprovou
descumprimento pela seguradora do prazo fixado no art. 5°, § 7°,
da Lei n° 6.194/74, o ônus da prova que lhe incumbia, na forma do
art.  373,  I,  do  NCPC.  Assim,  descabe  a  aplicação  da  correção
monetária no período compreendido entre a data do evento danoso
e o adimplemento de valores na via administrativa.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO 

Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação do Seguro DPVAT proposta por
Aianny dos Santos Ramalho, em desfavor da Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., onde o juiz
de direito desacolheu os pedidos aviados na exordial – fls.108/109-verso.

A promovente apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
julgar improcedente a matéria omissa – fls.125/126.

Ainda insatisfeita, interpôs apelação cível, fls. 128/131, pleiteando, tão somente, o
pagamento  da  correção  monetária  no  período  compreendido  entre  a  data  do  evento  danoso
(14/01/2012) e o adimplemento dos valores na via administrativa.

Contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da seguradora -
fls.133/140.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça não ofertou parecer de mérito -
fls.148/149.

É o breve relatório. 

VOTO 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados
por veículos automotores de via terrestre, 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 seguro obrigatório.

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

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  QUE  NÃO  LOGRA
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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 da autora demandar em face da Seguradora Líder,
tampouco a necessidade de sua inclusão no polo passivo, na condição de litisconsorte.

Assim, deve ser rejeitada a prefacial.

MÉRITO

Cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, o qual foi criado pela
Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas,
passageiros ou pedestres.

No caso concreto, a autora não comprovou a existência de invalidez permanente em
grau  superior  ao  apurado  administrativamente  pela  seguradora/demandada,  sendo  julgada
improcedente a ação.

Por sua vez, no presente recurso, pretende apenas a aplicação da correção monetária
no período compreendido entre  a  data  do evento danoso e  o adimplemento dos  valores na via
administrativa. 

Com efeito, de acordo com o art. 5°, §§ 1° e 7°, da Lei n° 6.194/74, a indenização do
seguro obrigatório deve ser paga no prazo de 30 dias da entrega dos documentos necessários à
regulação do sinistro, sendo que na hipótese de descumprimento deste prazo pela seguradora, o
montante  indenizatório  deve  ser  corrigido  monetariamente,  segundo índice  oficial  regularmente
estabelecido,  e acrescido de juros moratórios com base em critérios  fixados na regulamentação
específica de seguro privado.

Neste sentido, dispõe o art. 5°, §§1° e 7°, da Lei n° 6.194/74:
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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.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no
valor  vigente  na  época  da  ocorrência  do  sinistro,  em  cheque
nominal  aos  beneficiários,  descontável  no  dia  e  na  praça  da
sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos:

(...)

§ 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. (grifei).

Na hipótese dos autos, o acidente automobilístico ocorreu em 14.01.2012 (fls. 12),
enquanto que o pagamento da indenização na esfera administrativa foi efetuado em 01.06.2012 (fls.
13).

Contudo,  a  requerente  sequer  comprovou  a  data  em  que  formulou  o  pedido
administrativo ou mesmo quando entregou toda a documentação necessária à seguradora para a
regulação do sinistro, o que era imprescindível para verificar o eventual do descumprimento do
prazo fixado no art. 5°, § 7°, da Lei n° 6.194/74. Aqui, importante salientar que o ônus da prova era
da demandante, na forma do art. 373, I, do NCPC, do qual não se desincumbiu. 

Sobre a questão, colaciono pertinentes e recentes julgados do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
REJEITADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA A PRELIMINAR
RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
EXAME DO PEDIDO DE INVERSÃO  DO ÔNUS DA PROVA.
ACOLHIDA  A  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA
POR  CITRA  PETITA  EM  RELAÇÃO  AO  PEDIDO  DE
INCIDÊNCIA  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  SOBRE  O
VALOR  PAGO  ADMINISTRATIVAMENTE  PELA
SEGURADORA.  ENFRENTAMENTO  DA  PRIMEIRA
QUESTÃO DE FUNDO COM BASE NO INCISO III DO §3º
DO  ARTIGO  1.013  DO  CPC.  VÍCIO  SANADO.  NÃO
CABIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES
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PRETENDIDOS. 1.  Rejeitada  a  prefacial  contrarrecursal  de
inovação recursal, tendo em vista que o pedido de incidência de
correção monetária sobre o valor indenizado administrativamente
pela seguradora foi  formulado na petição inicial.  2.  Igualmente
não  merece  acolhimento  a  prefacial  contrarrecursal  de  não
conhecimento  do  recurso  por  supressão  do  primeiro  grau  de
jurisdição. Eventual exame pelo tribunal de pedido não abordado
na sentença não implica na aludida supressão mencionada pela
seguradora, mormente à luz do que preconiza o artigo 1.013, §3º,
III, do CPC. 3. Adentrando na análise das preliminares recursais,
deve  ser  afastada  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença  por
ausência  de  exame  do  pedido  de  inversão  do  ônus  da  prova,
igualmente  não  prospera,  porquanto  inaplicável  o  Código  de
Defesa do Consumidor nas relações entre o beneficiário do seguro
DPVAT e a seguradora, na medida em que o vínculo estabelecido é
de cunho obrigacional, e não consumerista como quer fazer crer o
autor. 4. No entanto, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da
sentença por citra petita, tendo em vista que não foi analisado o
pedido de incidência de correção monetária sobre o valor recebido
a título de indenização na via administrativa, a incidir entre a data
do evento danoso e o pagamento efetivado administrativamente. 5.
Assim, constatada a omissão da sentença em relação ao pedido em
questão,  impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade,  bem  como  o
julgamento  imediato  pelo  art.  1.013,  §3º,  III,  do  CPC 6.  De
conformidade com o disposto no art.  5º,  §§ 1º  e  7º,  da Lei  nº
6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no
prazo de 30 dias contados da entrega dos documentos necessários
à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido
prazo  pela  seguradora,  o  montante  da  indenização  deve  ser
corrigido monetariamente desde a data do sinistro. 7. Contudo,
no  caso  em  exame,  inexiste  prova  de  que  o  pagamento
administrativo foi extemporâneo, pois não comprovou o autor a
data em que efetuado o requerimento administrativo, de molde
que não cabe a incidência de correção monetária entre a data do
sinistro e a do pagamento em seara administrativa.  Acolhida a
preliminar  de  nulidade  parcial  da  sentença  por  citra  petita,
rejeitadas  as  demais  preliminares  e,  no  mérito, julgado
improcedente o pedido de incidência de correção monetária sobre
o  valor  recebido  pelo  autor  administrativamente. Apelação
desprovida. (TJRS; AC 0270636-07.2017.8.21.7000; Porto Alegre;
Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva;
Julg. 28/03/2018; DJERS 09/04/2018) (grifei)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS
MORATÓRIOS.  PRETENSÃO  DE  INCIDÊNCIA  NO
PERÍODO  COMPREENDIDO  ENTRE  O  SINISTRO  E  O
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PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.  DESCABIMENTO. I.  De
acordo com o art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.194/74, a indenização
do  seguro  obrigatório  deve  ser  paga  no  prazo  de  30  dias  da
entrega  do  documentos  necessários  à  regulação  do  sinistro,
sendo  que  na  hipótese  de  descumprimento  deste  prazo  pela
seguradora,  o  montante  indenizatório  deve  ser  corrigido
monetariamente,  segundo  índice  oficial  regularmente
estabelecido,  e  acrescido  de  juros  moratórios  com  base  em
critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.
II. No  caso  concreto,  parte  autora  não  comprovou  o
descumprimento pela seguradora do prazo fixado no art. 5º, § 7º,
da Lei nº 6.194/74, o ônus da prova que lhe incumbia, na forma
do  art. 373, I, do CPC. Assim, descabe a aplicação da correção
monetária  no  período  compreendido  entre  a  data  do  evento
danoso e o adimplemento de valores na via administrativa. III. De
acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o tribunal
deve majorar os  honorários fixados anteriormente ao advogado
vencedor,  levando  em  conta  o  trabalho  adicional  realizado  em
grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º
para  a  fase  de  conhecimento.  Apelação  desprovida.  (TJRS;  AC
0004060-79.2018.8.21.7000;Novo  Hamburgo;  Quinta  Câmara
Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 28/03/2018;
DJERS 09/04/2018) (grifei)

Nestas circunstâncias, não prospera a pretensão de aplicação da correção monetária
no período compreendido entre  a  data  do  evento  danoso e  o  adimplemento  de  valores  na  via
administrativa. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar sustentada, e no mérito, DESPROVEJO A
APELAÇÃO CÍVEL.  Outrossim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o
Tribunal  deve majorar  os  honorários  fixados  anteriormente ao advogado vencedor,  levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º
e 3º para a fase de conhecimento.  Assim, considerando o desprovimento do recurso, majoro os
honorários  arbitrados  em favor  do procurador  da promovida para R$ 1.300,00 (mil  e  trezentos
reais), atualizados pelo IGP-M, restando suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça
gratuita.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                                   J/05
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