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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO.

-       A escolha da seguradora contra quem vai litigar
o  beneficiário  do  seguro  DPVAT  pertence  tão
somente a este, o que enseja rejeição da preliminar
de ilegitimidade passiva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
COMPROVAÇÃO  NOS  AUTOS.  PEDIDO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  PROVA  DA  DEBILIDADE
PERMANENTE  DA  VÍTIMA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-        No que se refere ao nexo de causalidade entre
o dano e o sinistro, tenho que restou demonstrado,
considerando que existem provas contundentes nos
autos  acerca  do  acidente  e  das  debilidades
ocasionadas na vítima.

-   Do  mesmo  modo,  restou  devidamente
comprovado, através da análise do laudo pericial, o
dano anatômico funcional definitivo na vítima, razão
pela qual é devida a indenização no patamar fixado
na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e DESPROVER
O APELO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Itaú Seguros S/A

contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ingá  que,

nos autos da Ação de Cobrança proposta  por  Janderson Ferreira  de Lima,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a Seguradora

ao pagamento  da complementação de R$ 2.362,50 (dois  mil  e  trezentos  e

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mais juros e correção, a título de

indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

Em suas razões, o Apelante  suscita,  preliminarmente,  a

ilegitimidade passiva e a ausência do nexo de causalidade entre o acidente e a

debilidade da vítima, sob fundamento de que não colacionou aos autos boletim

de atendimento médico de urgência. Aduz, ainda que a invalidez permanente

da vítima não restou comprovado nos autos, razão pela qual a sentença deve

ser reformada.

Contrarrazões ofertadas às fls. 104/105.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pela

rejeição da preliminar e desprovimento do Recurso, fls. 111/115.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

Através da presente preliminar, o Apelante alega que é parte

ilegítima para figurar no polo passivo da Demanda em que a Autora pleiteia

indenização securitária (DPVAT).

A  preliminar  deve  ser  afastada  de  plano,  uma  vez  que  a

jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça é pacífica no sentido de que

qualquer  seguradora  que  faça  parte  do  consórcio  é  parte  legítima  para

responder  pelo  pagamento  do  seguro  obrigatório,  inclusive  com  direito  de

regresso contra o eventual causador do sinistro:
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RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.447.035  -  DF
(2014/0077948-7)  RELATOR  :  MINISTRO  MARCO
BUZZI  RECORRENTE  :  BRADESCO  AUTO/RE
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS ADVOGADO :
JACÓ  CARLOS  SILVA  COELHO  E  OUTRO  (S)
RECORRIDO  :  FÁBIO  FERREIRA  DA  SILVA
ADVOGADA  :  PERPETUA  DA  GUIA  COSTA  RIBAS
ADVOGADA : TANA ROSA CALDAS DECISÃO Trata-se
de  recurso  especial,  interposto  por  BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A,
com  amparo  na  alíneas  a  e  c  do  permissivo
constitucional,  no intuito de reformar acórdão proferido
pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos
Territórios,  assim  ementado:  DIREITO  PROCESSUAL
CIVIL  E  CIVIL.  DPVAT.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO.  RECIBO  DE
QUITAÇÃO  ADMINISTRATIVO.  POSSIBILIDADE  DE
COMPLEMENTAÇÃO  EM  JUÍZO.  ACIDENTE
OCORRIDO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI
11.945/2009.  TABELA  DE  INVALIDEZ.
INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA
DO  EVENTO  LESIVO.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
MANTIDA.  1.  Figurando  a  sociedade  Bradesco
Seguro e Previdência no consórcio de que trata a Lei
6.194/74,  é  parte  legítima  para  figurar  no  polo
passivo da demanda. 2. 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.
(...)
Publique-se.  Intimem-se.  Brasília  (DF),  27 de fevereiro
de 2015. MINISTRO MARCO BUZZI Relator. grifei

Isto posto, rejeito a preliminar.

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  causados  por  veículos  automotores  que  circulam  por  vias

terrestres, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

Da Sentença que julgou parcialmente procedente a Demanda,

Apela  a  seguradora  alegando  a  ausência  do  nexo  de  causalidade  entre  o

acidente e a debilidade da vítima e da comprovação da debilidade permanente

da parte Autora.

Adianto que não merece prosperar.
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Em verdade, em que se pese a ausência de juntada do boletim

de atendimento médico, observa-se que a perícia judicial realizada nos autos

atesta que a debilidade ocasionada no Autor da demanda decorreu do sinistro

narrado no boletim de ocorrência policial de fl.08.

Outrossim,  a  Seguradora  realizou  o  pagamento  na  via

administrativa da quantia que entendeu devida, caso não restasse comprovada

o nexo de causalidade não teria o feito.

Assim,  é  de  ser  desconsiderada  a  insurgência  da  parte,

estando caracterizado o  nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões

que acometem o Autor, e, em consequência, caracterizada está a obrigação da

demandada em indenizar.

No  que  se  refere  a  ausência  de  invalidez  permanente,  não

obstante o argumento do Apelante de que não restou comprovada a invalidez

da parte  autora,  extrai-se em sentido contrário,  da avaliação médica de fls.

39/39v o  dano anatômico permanente  parcial  no  percentual  médio  de 50%

(cinquenta por cento).

Deste modo, estando provado que ocorreu o acidente e que o

Promovente sofreu danos permanentes (lesão permanente da função de uma

dos  membros  inferiores), devida é a indenização  no  patamar  fixado  na

sentença.

Logo, a decisão de 1º grau não deve ser alterada.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios,

deve ser a partir da citação, na forma da Súmula 426, do STJ, e não desde a

data do pagamento administrativo, ao contrário do entendimento do membro do

parquet.

Este é o entendimento, consoante o seguinte precedente:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  PERDA  DA  VISÃO  DO  OLHO
ESQUERDO  E  LESÃO  NO  MEMBRO  SUPERIOR
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DIREITO. GRADUAÇÃO DAS LESÕES. SÚMULAS 474
E  544,  DO  STJ.  QUARENTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.
ALTERAÇÃO  DE  OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.  I.  O  pagamento  parcial  do  seguro
obrigatório  -  DPVAT  não  impede  o  beneficiário  de
ingressar com demanda judicial visando o complemento
da referida indenização.  A eventual  quitação outorgada
tem  efeito  liberatório  apenas  em  relação  ao  valor
constante no recibo. II.  O valor da indenização para os
casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao
grau  da  lesão,  independentemente  da  data  em  que
ocorreu o acidente automobilístico. Igualmente, é válida a
utilização  da  tabela  do  CNSP  para  a  graduação  da
indenização nos sinistros ocorridos antes da entrada em
vigor da Medida Provisória n° 451/2008. Inteligência das
Súmulas  474  e  544,  do  STJ.  III.  Considerando  que  o
acidente  automobilístico  em  questão  ocorreu  antes  da
entrada em vigor das Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009,
o  valor  da  indenização  para  o  caso  de  invalidez
permanente deve ser de até 40 salários mínimos vigentes
da data do sinistro, de acordo com a anterior redação do
art. 3°, da Lei n° 6.194/74, observado o grau da lesão. IV.
No  caso  concreto,  tendo  em  vista  o  laudo  pericial,
verifica-se que o valor apurado na sentença encontra-se
de acordo com o grau das lesões da parte autora. V. O
valor da complementação securitária deve ser acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, na
forma da Súmula 426, do STJ.  Tratando-se matéria de
ordem  pública,  o  termo  inicial  da  correção  monetária
pode  ser  alterado  de  ofício,  independentemente  de
pedido,  sem  implicar  em  reformatio  in  pejus  ou  em
decisão extra petita. Precedentes do STJ. VI. Deixam de
ser  majorados  os  honorários  advocatícios  nesta
Instância,  conforme  previsto  no  art.  85,  §  11,  do
CPC/2015, uma vez que fixados em 20% sobre o valor da
condenação,  ou  seja,  no  valor  máximo  previsto  no
parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO
DESPROVIDA.  ALTERADO,  DE  OFÍCIO,  DO  TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível Nº
70070928577, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS,  Relator:  Jorge André Pereira  Gailhard,  Julgado
em 30/11/2016)

Feitas  tais  considerações,  REJEITO a  preliminar  e

DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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