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PROCESSUAL  CIVIL.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DAS
IMPUGNAÇÕES.  PRETENSÕES  DE
REFORMA  CONTRA  DISPOSITIVOS  QUE
ACOLHERAM  OS  ARGUMENTOS
APRESENTADOS  PELA  RECORRENTE.
REPETIÇÃO DA QUESTÃO PRELIMINAR DE
CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  MATÉRIA  JÁ
APRECIADA  EM  PRIMEIRO  E  SEGUNDO
GRAUS  QUANDO  DO  JULGAMENTO  DE
ANTERIOR  RECURSO  APELATÓRIO
CONTRA O  INDEFERIMENTO  DA INICIAL,
RECONHECENDO  A  DEMONSTRAÇÃO  DE
ANTERIOR  BUSCA  ADMINISTRATIVA  DO
PLEITO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO  PRO
JUDICATO.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

-  Em  se  verificando  que  parte  das  impugnações
apelatórias  não  trazem  qualquer  utilidade  para  a
esfera  jurídica  do  apelante,  tendo  em  vista  que  a
sentença, nestes pontos, entregou a tutela jurisdicional
de  acordo  com  os  argumentos  apresentados  pelo
recorrente,  bem  como  constatada  a  preclusão  pro
judicato em relação à questão preliminar já decidida
em primeiro e segundo graus quando da reforma da
sentença  que  indeferiu  a  petição  inicial,  merece
parcial conhecimento o recurso de apelação.
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PRELIMINARES.  CORREÇÃO,  DE  OFÍCIO,
DO  ERRO  MATERIAL  CONSTANTE  NA
PARTE  DISPOSITIVA  DA  SENTENÇA.
EQUÍVOCO QUANTO AO NOME DA PARTE
PROMOVIDA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
SEGURADORA  COMPONENTE  DO
CONSÓRCIO  RESPONSÁVEL  PELO
PAGAMENTO  DAS  INDENIZAÇÕES  DO
SEGURO  DPVAT.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE
AJUIZAMENTO  EM  FACE  DE  QUAISQUER
SEGURADORAS. REJEIÇÃO.

-  Verificando-se  claramente  a  existência  de  erro
material na redação da parte dispositiva da sentença,
consistente  no  equívoco  quanto  ao  nome  da  parte
promovida, deve ser corrigido de ofício, na forma do
art. 494 do Código de Processo Civil de 2015.

- São partes legítimas para figurar no polo passivo de
ação de cobrança para recebimento de indenização de
seguro DPVAT todas as seguradoras que fazem parte
do consórcio previsto no art. 7º da Lei nº 6.194/1974.

MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO
DPVAT.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  SUFICIENTES  PARA
DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  DE
CAUSALIDADE  ENTRE  O  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO  E  AS  LESÕES  SOFRIDAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. DESPROVIMENTO.

- Constatado que o promovente relatou ter sido vítima
de acidente de trânsito,  juntando à petição inicial o
Boletim  de  Ocorrência  Policial,  bem  como
receituários  médicos  dos  hospitais  perante os  quais
passou  após  o  acidente,  conclui-se  que  tais
documentos, conjugados, revelam indiscutivelmente a
veracidade  do  sinistro  relatado  e  dos  atendimentos
hospitalares dele decorrentes, sendo evidente o nexo
de causalidade das lesões sofridas.

-  “A  incidência  de  atualização  monetária  nas
indenizações  por  morte  ou  invalidez  do  seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.6194/74,
redação  dada  pela  Lei  n.  11.482/2007,  opera-se
desde  a  data  do  evento  danoso”  (STJ,  REsp  n.
1.483.620/SC,  submetido  ao  rito  do  art.543-C  do
CPC,  Relator  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, DJe 02/06/2015).
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  conhecer
parcialmente  do  apelo,  corrigir,  de  ofício,  erro  material  no  dispositivo  da
sentença, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Itau Seguros S/A
contra sentença (fls. 182/18) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Caiçara que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por Joel Francisco
da Cruz, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na peça de ingresso, o autor relatou que, no dia 13/01/2014,
sofreu um acidente automobilístico, em razão do qual perdeu a função parcial
do membro inferior, circunstância com base na qual pleiteou a condenação da
seguradora promovida ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais).

O juízo  a quo,  ao realizar o juízo de recebimento da inicial,
determinou a emenda da peça de ingresso, para apresentação de requerimento
administrativo  prévio  (fls.  16),  tendo  o  autor  indicado  já  ter  juntado  o
mencionado documento com o respectivo aviso de recebimento (fls. 18).

Sobreveio, após, sentença terminativa, indeferindo a inicial, sob
o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo (fls. 19/21).

O autor, então, interpôs Apelação (fls. 23/24), a qual foi provida
pela Egrégia Segunda Câmara Cível (fls. 81/86), reconhecendo a existência de
demonstração de prévio requerimento administrativo e determinando o regular
processamento do feito.

A seguradora foi  citada para comparecimento à  audiência  de
conciliação, instrução e julgamento, sob a advertência da pena de aplicação
dos efeitos da revelia (fls. 91), tendo sido apresentado laudo traumatológico,
atestando a perda parcial incompleta da mobilidade, resultando em debilidade
permanente do membro inferior  esquerdo,  com repercussão  residual  (10%)
(fls. 99/100).

Contestação  apresentada  (fls.  111/126),  alegando  as
preliminares  de  inépcia  por  ausência  de  documentos  indispensáveis  à
propositura  da  ação,  consistente  na  falta  de  laudo  médico  do  IML e  de
ilegitimidade  passiva  da  seguradora  consorciada.  No  mérito,  destacou  a
improcedência do pedido, ante a inexistência de invalidez no grau máximo,
devendo-se aplicar a tabela gradativa. Enfatizou que o Boletim de Ocorrência
Policial não prova o nexo de causalidade entre a lesão e o sinistro de trânsito,
uma  vez  que  foi  produzido  unilateralmente.  Destacou  que  a  correção
monetária deve incidir a partir da citação, sendo inaplicável a Súmula nº 54 do
STJ para a incidência de juros de mora.

Após  tentativa  de  conciliação  inexitosa  (fls.  181),  sobreveio
sentença de procedência parcial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com esteio no art. 487, I, do Código
de Processo Civil,  julgo parcialmente procedente o
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pedido vestibular e CONDENO a Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT a pagar em favor
do autor  Joel  Francisco da Cruz o importe  de R$
945,00  (novecentos  e  quarenta  e  cinco  reais)
referente  à  indenização  do  seguro  obrigatório
DPVAT em virtude de acidente automobilístico que o
vitimou, corrigido monetariamente pelo INPC desde
a data do sinistro e acrescido de juros de mora de
01% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil
e art.  161, §1º,  do CTN), devidos desde a data da
citação válida (arts. 396 e 405 do Código Civil c/c
art. 240 do Código de Processo Civil).
Condeno a empresa demandada ao pagamento das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios
arbitrados  em  10%  sobre  o  valor  da  condenação
(art. 82, §2º, do Código de Processo Civil)”.

Inconformada, a  seguradora interpôs  Recurso Apelatório (fls.
187/204),  alegando  as  preliminares  de  carência  de  ação  por  ausência  de
procedimento  administrativo  e  de  ilegitimidade  passiva,  indicando  como
sujeito  passivo  adequado  a  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro
DPVAT S/A. 

No mérito, enfatiza que não há documento idôneo a demonstrar
o  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  sofrido  e  as  lesões  mencionadas.
Enaltece a improcedência do pedido, ante a inexistência de invalidez no grau
máximo, devendo-se aplicar a tabela gradativa prevista em lei. Destaca que a
correção monetária deve incidir a partir da citação, sendo inaplicável a Súmula
nº 54 do STJ para a incidência de juros de mora.

Impugna,  por  fim,  a  fixação  de  honorários  advocatícios,
pleiteando seu arbitramento em, no máximo, 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  212/214),  pleiteando  a
manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
220/223).

Diante  da  possibilidade  de  não  conhecimento  de  parte  dos
argumentos apelatórios e em face da correção de ofício de erro material no
dispositivo da sentença, foi oportunizada a manifestação das partes, tendo a
sociedade  promovida  apresentado  petição  (fls.  227/228),  pleiteando  a
improcedência do pedido ante a ausência de interesse de agir.

 
É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
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dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

- Do Juízo de Admissibilidade

De início, para que o mérito da demanda possa ser analisado, o
magistrado deve, preliminarmente, averiguar os pressupostos processuais e as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja  quando  da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez  interposto um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus aspectos formais,  para,  só então,  quando constatada a regularidade da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

Em  consonância  com  os  ensinamentos  de  Luiz  Guilherme
Marinoni  –  em  sua  obra Curso  de  Processo  Civil:  Processo  de
Conhecimento, Editora Revista dos Tribunais, ano 2013 –, os pressupostos de
admissibilidade do recurso dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse em recorrer e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder
de  recorrer.  Já  nos  extrínsecos, veem-se a  exigência da tempestividade,  do
preparo, da regularidade formal.

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação.  Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
leciona que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como
único  meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer  (art.  499,  CPC)”  (Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos
Recursos, Editora Revista dos Tribunais, ano 2000). 

Pois  bem,  no  presente  recurso,  existem  impugnações
apresentadas  pela  seguradora  apelante  que  carecem  manifestamente  de
interesse recursal, pelo simples motivo de a sentença ter atendido o mesmo
pleito postulado perante este juízo ad quem.

Isso  porque  a  magistrada  sentenciante  aplicou  a
proporcionalidade extraída da tabela legal para a indenização do seguro
DPVAT, tendo determinado o pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta
e cinco reais), a partir do enquadramento da sequela advinda do acidente nas
hipóteses previstas no anexo da Lei nº 6.194/1974.

Além do argumento quanto à proporcionalidade do pagamento,
igualmente carece de utilidade para a apelante a alegação quanto aos juros de
mora, pelo mesmo motivo de a juíza a quo ter acolhido o raciocínio exposto
no recurso, ou seja, fixou o percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação. Da mesma forma, a impugnação quanto à  fixação dos honorários
advocatícios foi concretizada no mínimo legal, não residindo interesse em sua
reapreciação.
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Não  bastasse  a  falta  de  interesse  quanto  às  argumentações
indicadas,  ainda  há  de  se  ressaltar  a  impossibilidade  de  conhecimento  da
preliminar de ausência de requerimento administrativo, tendo em vista que
tal questão já foi decidida em primeira e segunda instância por esta Corte de
Justiça.

Como relatado, antes da sentença ora analisada, o juízo a quo
prolatou uma anterior, terminativa, indeferindo a petição inicial, por ausência
de  prévio  requerimento  administrativo.  Contra  essa  decisão,  foi  interposta
apelação, à qual foi dado provimento para o fim de reconhecer a existência de
documento  demonstrativo  de  anterior  busca  extrajudicial.  O  Acórdão  (fls.
81/86),  assim,  reconheceu  a  existência  de  demonstração  de  prévio
requerimento administrativo e determinando o regular processamento do feito.

Tal matéria já se encontra acobertada pela segurança jurídica
conferida  em  decorrência  da  aplicação  do  instituto  da  preclusão,  mais
especificamente  da modalidade  pro judicato,  que  limita  a  possibilidade  de
alteração de anterior julgado já proferido pelo órgão jurisdicional. 

No mesmo sentido, confiram-se os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.  SEGUNDA  FASE.  CONTRATO  DE
ABERTURA DE CONTA CORRENTE.  SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO
BANCO RÉU.  1.  Pretensão  de  reconhecimento  da
prescrição.  Matéria  analisada  no  acórdão  que
manteve a sentença da primeira fase. Preclusão pro
judicato.  Impossibilidade  de  rediscussão.  2.
Preliminar  de  impossibilidade  de  cumulação  de
revisional  com  ação  de  prestação  de  contas.
Acolhimento.  Impossibilidade  de  devolução  dos
valores supostamente indevidos. Ato que implicaria
em  revisão  contratual.  Novo  entendimento
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  justiça  em
Recurso  Especial  representativo  de  controvérsia.
RESP  nº  1.497.831/pr.  Contas  adequadamente
prestadas.  Sentença  reformada.  Inversão  do  ônus
sucumbencial. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido”. 
(TJPR; ApCiv 1653998-5; Quedas do Iguaçu; Décima
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Themis  Furquim;
Julg. 07/06/2017; DJPR 14/06/2017; Pág. 391)

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.  2ª  FASE.  AUSÊNCIA  DE
ESPECIFICAÇÃO QUANTO AOS LANÇAMENTOS
CONSIDERADOS  INDEVIDOS  E  PERÍODO  EM
QUE  HÁ  NECESSIDADE  DE
ESCLARECIMENTOS.  FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.  CONFIGURAÇÃO.  PROCESSO  EXTINTO,
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECURSO
PREJUDICADO. O interesse de agir é condição da
ação,  matéria  de  ordem  pública,  que  pode  ser
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analisada  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,
não  incidindo  sobre  ela  a  preclusão  pro  judicato.
Segundo  hodierno  entendimento  do  STJ,  não  há
interesse de agir por parte do correntista que ajuíza
ação de prestação de contas em face da instituição
financeira,  sem  indicar,  especificamente,  os
lançamentos  não  autorizados  ou  de  origem
desconhecida, ocorridos em sua conta-corrente. V.V.:
AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
CORRENTISTA  DE  BANCO.  PRELIMINAR  DE
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
QUESTÃO  JÁ  DECIDIDA  NA  SENTENÇA
PROFERIDA  NA  PRIMEIRA  FASE  DA  AÇÃO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A DEVOLVER EM
DOBRO  QUANTIAS  INDEVIDAMENTE
DESCONTADAS  DA  CONTA  CORRENTE  DA
PARTE  AUTORA.  ALEGAÇÃO  DE  QUE
COBRANÇAS  FORAM  DEVIDAS.  AUSÊNCIA  DE
PROVA. Se a preliminar de carência de ação já foi
apreciada na sentença proferida na primeira fase da
ação de prestação de contas, não cabe conhecer de
preliminar  de  mesmo  teor  suscitada  na  sentença
proferida na segunda fase. Não se tem como acolher
a alegação de  que não é o  caso  de  devolução de
valores  cobrados  indevidamente  se  as  contas
apresentadas pelo Banco réu não foram aprovadas e
se  ele  não  fez  prova  nos  autos  da  correção  dos
encargos  descontados  da  conta  corrente  da  parte
autora”. 
(TJMG;  APCV  1.0390.10.003416-9/002;  Rel.  Des.
Evandro Lopes Da Costa Teixeira; Julg. 17/12/2015;
DJEMG 26/01/2016)

Assim sendo, em se verificando que a questão preliminar já foi
devida e suficientemente analisada anteriormente quando do julgamento da
apelação contra a sentença terminativa reformada pelo juízo  ad quem,  bem
como  inexistindo  qualquer  elemento  novo  a  ensejar  a  possibilidade  de
reapreciação da prefacial, é vedado ao órgão recursal apreciar novamente a
alegação de ausência de prévio requerimento administrativo.

Isso  posto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE das  alegações
apelatórias, restringindo-se a análise do presente recurso aos argumentos de
ilegitimidade passiva, de ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o
acidente automobilístico e da correção monetária.

- Da Preliminar de Ofício: Correção de Erro Material

Após a realização do juízo de admissibilidade, antes mesmo da
apreciação  dos  argumentos  recursais  conhecidos,  há  de  se  destacar  a
necessidade de correção de erro material  cometido pelo juízo sentenciante,
consistente  no  erro  na  indicação  da  seguradora  promovida,  condenando
sociedade que sequer fez parte da lide, não tendo participado do contraditório,
e esquecendo-se de incluir o nome da parte promovida, ora apelante.
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Assim, percebe-se claramente a existência de erro material na
redação da parte dispositiva da sentença, razão pela qual deve ser corrigido de
ofício, na forma do art. 494 do Código de Processo Civil de 2015. Sobre o
assunto, corrigindo erro material na parte dispositiva, confira-se o aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO  EMBARGADO  –  AUSÊNCIA  DO
NOMES  DAS  PARTES  NO  CABEÇALHO  E  NA
PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO – MERO ERRO
MATERIAL  –  EMBARGOS  ACOLHIDOS  –
DECISÃO UNÂNIME. 
1. Sabe-se que, nos precisos termos do art.  535 do
Código  de  Processo  Civil,  os  Embargos  de
Declaração constituem modalidade recursal cabível
para sanar obscuridade,  contradição (inciso I),  ou
omissão  (inciso  II)  no  pronunciamento  judicial
objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou
aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na
petição  do  recurso  o  ponto  obscuro,  omisso  ou
contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado.
2.  De  fato  assiste  razão  aos  Embargantes
relativamente  à  ausência  dos  nomes  do  apelante
‘Raimundo Gomes Barbosa’ e da apelada ‘Célia de
Oliveira  Cordeiro’,  no  cabeçalho  e  na  parte
dispositiva  do  acórdão,  conforme  verificado  na
publicação  do  Dje  nº  171  de  21/09/2015,  pág.
193/194 e no próprio acórdão de fls. 111.
3. Entretanto, não se trata de omissão e obscuridade
como  alegam  os  recorrentes  a  fim  de  ensejar  a
modificação do julgado, mas de mero erro material,
perfeitamente  sanável.  4.  Embargos  acolhidos  à
unanimidade de votos”.
(TJPE, ED 3837463 PE, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.
Bartolomeu Bueno, Dje 16/10/2015).

Na hipótese dos autos, o equívoco é de tal forma evidente, que
a  própria  apelante,  sem  perceber  o  erro  material,  alega  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva,  pleiteando  justamente  a  inclusão  da  seguradora  que
figurou, equivocadamente, na parte dispositiva. 

Assim sendo, de ofício,  CORRIJO o dispositivo da sentença,
para fazer constar o correto nome da parte promovida nesta demanda, para
que, onde se lê “CONDENO a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT”,  leia-se “CONDENO a Itaú Seguros  S/A – atual  denominação de
Unibanco Aig Seguros S/A”.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A  seguradora sustentou,  ainda,  sua  ilegitimidade  passiva,
aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do seguro DPVAT cabe à
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A, a  partir  do
advento da Resolução SUSEP/CNSP n.º 154. Sem razão.
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Na presente matéria, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, do qual faz parte o
apelante,  são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações
securitárias, podendo o respectivo crédito ser cobrado em face de qualquer
uma delas, na forma do  art. 275 do Código Civil, sendo-lhe assegurado, em
todo caso,  o  direito  de  regresso.  Seguindo  esse  raciocínio,  confiram-se  os
arestos:

“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. 3. Aplica-se o óbice previsto
na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no
recurso  especial,  não  obstante  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  não  foi  apreciada  pela
Corte a quo. 4. O acesso à via excepcional, nos casos
em que o Tribunal a quo, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não regulariza a omissão
apontada,  depende  da  veiculação,  nas  razões  do
recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A
via  do  recurso  especial  não  é  adequada  para  a
interpretação de preceitos constitucionais. 6. Agravo
regimental improvido”. 
(STJ, Processo AGA 200700303466 AGA - AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– 870091 Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Sigla  do  órgão  STJ  Órgão  julgador  QUARTA
TURMA Fonte DJ DATA:11/02/2008 PG:00106).

“EMENTA:  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
ALEGADA DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.  PRETENSÃO
RESISTIDA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  SUBSTITUIÇÃO  DO
POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA  PELA
SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DO
SEGURO  DPVAT  S/A.  DESNECESSIDADE.
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PRECEDENTES  DO  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PROVAS  APRESENTADAS  PELO  AUTOR.  CAPA
DE  CARTÃO  DE  RETORNO  EM  COMPLEXO
HOSPITALAR  E  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
MERAS  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  POR
REPRESENTANTE DA VÍTIMA. DOCUMENTAÇÃO
INAPTA  A  COMPROVAR  A  OCORRÊNCIA  DO
ACIDENTE.  NEXO  CAUSAL  NÃO
DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE
INDENIZAR.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO
DO RECURSO. 
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.  Todas  as  seguradoras  são  corresponsáveis  pelo
pagamento  da  indenização  a  que  a  vítima  ou
beneficiário  tem  direito,  podendo-se  pleitear  a
indenização  perante  qualquer  seguradora
participante do convênio constituído para esse fim,
não  havendo  que  se  falar  em  responsabilidade
exclusiva  da  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do
Seguro DPVAT.
3.  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 (art. 5º, da
Lei nº 6.194/1974).
4.  O Boletim  de  Ocorrência,  quando  se  resume  a
retratar  declarações  unilaterais  prestadas  pela
vítima ou pelo seu representante, é incapaz de, por si
só,  comprovar  a  veracidade  dos  fatos  nele
retratados”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013782320148152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 17-10-2017) 

Portanto,  não  se  pode  falar  em  ilegitimidade  passiva  do
recorrente  no  presente  caso  já  que  a  responsabilidade  solidária  decorre  do
próprio  sistema legal  de  proteção,  nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  6.194/74,
motivo pelo qual REJEITO a preliminar em comento.

- Do Mérito

No  mérito,  a  seguradora  ventila  a  ausência  do  nexo  de
causalidade, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.
Como é sabido, para a configuração do direito à percepção do seguro DPVAT,
basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do dano decorrente, além do
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nexo causal entre eles, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, que dispõe
sobre  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Conforme se infere dos autos, o promovente relatou ter  sido
vítima  de  acidente  de  trânsito,  juntando  à  petição  inicial  o  Boletim  de
Ocorrência Policial, bem como receituários médicos dos hospitais perante os
quais  passou  após  o  acidente  (fls.  12/14).  Tais  documentos,  conjugados,
revelam  indiscutivelmente  a  veracidade  do  sinistro  relatado  e  dos
atendimentos  hospitalares  dele  decorrentes,  sendo  evidente  o  nexo  de
causalidade das lesões sofridas.

E  mais,  após  a  contestação  da  seguradora,  questionando  a
suficiência dos documentos trazidos, o promovente trouxe aos autos atestado
do nosocômio do mesmo dia do acidente (fls. 150). Assim sendo, não há que
se  falar  em ausência de prova  do nexo de causalidade entre  os  danos  e  o
sinistro de trânsito, inexistindo, pois, causa excludente da responsabilidade da
seguradora.

Registre-se, quanto ao valor estabelecido pelo juízo a quo, que
consistiu  no  montante  resultante  do  cálculo  de  proporcionalidade  indicado
pela  sociedade  apelante,  razão  pela  qual  não  foi  conhecido  o  argumento
genérico de necessidade de observância da tabela constante no anexo da Lei nº
6194/1974.

No que se refere à atualização monetária,sabe-se que é voltada
à recomposição do valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário. De
tal modo, deve incidir a partir do momento em que se iniciou a desvalorização,
o que, in casu, ocorreu na data em que a indenização deveria ter sido paga à
vítima, ou seja, na data do acidente, sob pena de a indenização não ocorrer em
sua integralidade.

Acerca  da  matéria  há  Súmula  editada  pelo  colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Quanto  ao  cálculo  do  seguro  e  sobre  a  correção  monetária,
posição  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  firmada  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos:

“RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  CIVIL.
SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  'A  QUO'.  DATA  DO
EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1.  Polêmica  em  torno  da  forma  de  atualização
monetária das indenizações previstas no art.  3º da
Lei  6.194/74,  com  redação  dada  pela  Medida
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07,
em face da omissão legislativa acerca da incidência
de correção monetária.
2.  Controvérsia em torno da existência de omissão
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legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3.  Manifestação  expressa  do  STF,  ao  analisar  a
ausência  de  menção  ao  direito  de  correção
monetária  no  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74,  com  a
redação  da  Lei  nº  11.482/2007,  no  sentido  da
inexistência  de  inconstitucionalidade  por  omissão
(ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência
de  atualização  monetária  nas  indenizações  por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §
7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela
Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento
danoso.
5.  Aplicação  da  tese  ao  caso  concreto  para
estabelecer  como  termo  inicial  da  correção
monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp  1483620/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE
TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015) (grifei)

Outro  não  é  o  entendimento  perfilhado  por  esta  Corte  de
Justiça:

“PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO
SÚMULA 426, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO
SÚMULA  43,  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 
(…)
-  Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo Súmula 43,
do STJ.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 00120090152115001,
Órgão  1ª  CAMARA  CIVEL,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 30/04/2013) 

Portanto,  a  indenização  tratada  nos  autos  deve  ser  corrigida
monetariamente desde o evento danoso e, não a partir da propositura da ação,
como pretende a recorrente.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  CONHEÇO PARCIALMENTE
DO  APELO.  Em  preliminar  de  ofício, CORRIJO o  erro  material do
dispositivo da sentença para que, onde se lê “CONDENO a Seguradora Líder
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dos Consórcios do Seguro DPVAT”, leia-se “CONDENO a Itaú Seguros S/A –
atual denominação de Unibanco Aig Seguros S/A”, REJEITO a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Em  decorrência  do  resultado  recursal,  majoro  os  honorários
fixados em primeiro grau, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator
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