
Apelação Cível nº. 0002910-15.2012.815.0251

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0002910-15.2012.815.0251

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A  - Adv. Rostand Inácio dos 
Santos.

Apelado: José Roberto Medeiros de Lima - Adv. Jailton Chaves da Silva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD 
CAUSAM”,  FALTA DE INTERESSE DE AGIR  E 
INÉPCIA  DA  INICIAL. REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 
INCOMPLETA. APLICAÇÃO DO ANEXO DA LEI 
6.194/74 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
11.945/2009. 70% DO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE, 
REDUZIDA EM 50% TENDO EM VISTA A 
APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, II, DA MESMA 
LEI. SÚMULA 474 DO STJ. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

− A indenização do seguro DPVAT, em caso de 
invalidez parcial do beneficiário, será paga de 
forma proporcional ao grau da invalidez 
(Súmula 474 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar as preliminares. No mérito, por igual votação, negar provimento 
ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Mapfre 
Vera  Cruz  Seguradora  S/A, hostilizando sentença de fls. 129/130, 
proveniente da 5ª Vara da Comarca de Patos, proferida nos autos da Ação 
de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por José Roberto 
Medeiros de Lima contra o apelante.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o 
pedido do autor e condenou a ré ao pagamento do seguro postulado no 
valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) em 
razão da debilidade permanente sofrida pelo demandante com 
comprometimento de 50% da função do membro inferior. Sobre o 
montante apurado deverá incidir correção monetária a partir do 
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% a partir da citação.

Insatisfeito, o recorrente interpôs a presente Apelação 
Cível (fls. 132/144) suscitando, preliminarmente, a  sua  ilegitimidade 
passiva “ad causam”, falta de interesse de agir do apelado, visto que não 
formulou requerimento administrativo para a obtenção do seguro  e 
inépcia da inicial, em razão da ausência de boletim de ocorrência.

No mérito, afirmou que a invalidez permanente não foi 
comprovada. Além disso, insurge-se contra o valor da indenização, uma 
vez que o apelado sofreu invalidez parcial e não invalidez permanente, 
tendo direito apenas à indenização nos moldes do art. 3º, §1º, II, da Lei 
6.194/74.

Pugnou, ainda, pela contagem de juros de mora desde 
a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda. Por 
fim, requereu o provimento do presente recurso.

Contrarrazões às fls. 172/174.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não 
vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 181/182).
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É o breve relato.

VOTO

PRELIMINAR: ilegitimidade passiva “ad causam”.

Pugnou o apelante pela extinção do processo, em razão 
da sua ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da demanda, 
apontando a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A como 
a parte legítima.

Em verdade, não assiste razão ao apelante.

Ora, é cediço que qualquer seguradora responde pelo 
pagamento da indenização em virtude de seguro obrigatório, tratando-se 
de responsabilidade decorrente do próprio sistema legal de proteção, 
consoante se depreende do comando legal no art. 7º, da Lei nº7 
6.194/74, in verbis:

“Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por 
veículo não identificado, com seguradora não 
identificada, seguro não realizado ou vencido, será 
paga  nos mesmo 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, não sobejam dúvidas acerca da 
legitimidade da seguradora para figurar no pólo passivo da lide, uma vez 
que incide a responsabilidade solidária entre as seguradoras conveniadas.

Ante o acima disposto, REJEITO esta preliminar.

PRELIMINAR: falta de interesse de agir.

Com relação à preliminar de ausência de interesse de 
agir, em virtude do apelado não ter buscado o valor da indenização 
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administrativamente, não merece ser acolhida tal insurgência.

Tal matéria dispensa maiores delongas, já que a 
Constituição Federal elevou à categoria de garantia individual o princípio 
da inafastabilidade da jurisdição. Deveras, segundo o art. 5º, XXX, da 
Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça de direito”.

Nesse norte, REJEITO também esta preliminar. 

PRELIMINAR: inépcia da inicial.

Por último, a insurreta também arguiu a preliminar de 
inépcia da inicial, por ausência de juntada do boletim do ocorrência.

Não  há  que  se  falar  em  inépcia  da  proemial,  por 
inexistência de boletim de ocorrência, pois restou comprovado nos autos o 
nexo de causalidade, em conformidade com todos os aludos acostados àsf 
fls. 70/82.

Nesse sentido a jurisprudência é assente:

ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  SEGURO  OBRIGATÓRIO 
DPVAT  PRESCRIÇÃO  AFASTADA  -  HIPÓTESE  DE 
APLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL TERMO INICIAL 
DATA  DA  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  INCAPACIDADE 
AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO  COMPROVANDO  A 
ALEGADA INCAPACIDADE- BOLETIM DE OCORRÊNCIA- 
DESNECESSIDADE  DA  JUNTADA  NEXO  CAUSAL 
DEMONSTRADO  PELOS  ELEMENTOS  DOS  AUTOS  - 
SENTENÇA ANULADA. Apelação provida. (TJ-SP - APL: 
2107266020118260100  SP  0210726-
60.2011.8.26.0100, Relator: Cristina Zucchi,  Data de 
Julgamento:  16/07/2012,  34ª  Câmara  de  Direito 
Privado, Data de Publicação: 07/08/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ 
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PERMANENTE.  SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE 
O  PEDIDO  INICIAL.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE 
JUNTADA  DO  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA. 
IRRELEVÂNCIA.  OCORRÊNCIA  DO  ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO  E  DANO  DECORRENTE 
COMPROVADOS.  COMPROVAÇÃO  DA  INVALIDEZ 
PERMANENTE  OCORRIDA  SOB  A  VIGÊNCIA  DA  LEI 
6.194/74.  CERTIDÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. 
DESNECESSIDADE DE AFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. 
DOCUMENTOS SUFICIENTES À ANÁLISE DO PEDIDO. 
VALOR  DO  SEGURO  DE  40  SALÁRIOS  MÍNIMOS. 
SALÁRIO  MINÍMO VIGENTE  À  EPOCA DO SINISTRO. 
JUROS  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  SENTENÇA 
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.  O  pagamento  da  indenização  do  seguro 
obrigatório  está  condicionado  à  simples  prova  da 
ocorrência  do  acidente  automobilístico  e  do  dano 
decorrente, nos termos do artigo 5º da lei nº 6.194/74.  
(TJ-PR  -  AC:  7448228  PR  0744822-8,  Relator: 
D�artagnan  Serpa  Sa,  Data  de  Julgamento: 
17/02/2011, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 
584)

Igualmente, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

A apelante insurge-se contra o valor do seguro DPVAT 
fixado pelo magistrado a quo ao apelado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro 
mil setecentos e vinte e cinco reais), em razão da debilidade permanente, 
com  comprometimento  de  50%  da  função  do  membro  inferior, em 
decorrência das lesões sofridas em um acidente automobilístico.

Segundo a apelante, não teria havido invalidez 
permanente, e sim uma invalidez parcial, razão pela qual o valor 
indenizatório deveria ser reduzido.
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Compulsando-se os autos, verificamos que o recorrido 
realmente sofreu grave fratura, acarretando-lhe debilidade permanente de 
50% da  função  do  membro  inferior, nos termos do laudo pericial do 
NUMOL (fls. 120/121).

Percebe-se, portanto, que a invalidez do apelado, 
apesar de não ser total, é permanente, fazendo jus a uma indenização nos 
moldes previstos no art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, com a redação dada 
pela Lei 11.945/2009. Vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 
indenizações por morte, por     invalidez     permanente,     total     ou   
parcial, e por despesas de assistência médica e 
suplementares, nos valores e conforme as regras que se 
seguem, por pessoa vitimada: 

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no 
caso de invalidez permanente; e

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por 
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez 
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a 
invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 
observado o disposto abaixo: 

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 
proporcional da indenização que corresponderá a 75% 
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão 
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez 
por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Neste mesmo sentido o entendimento sumulado do 
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Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 474 STJ. A indenização do seguro DPVAT, em caso 
de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez.

Portanto, tendo em vista o quadro de invalidez 
permanente parcial incompleta, o anexo da referida norma, incluído pela 
Lei 11.945/2009, previu uma indenização de 70% sobre o valor 
estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74, no caso de “perda 
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”.

Entretanto, diante da debilidade permanente 
incompleta, aplicando-se o inciso II do §1º da Lei 6.194/74, e 
considerando o laudo do NOMOL (fls. 120/121), entende-se que a perda 
funcional foi de média repercussão, devendo ser aplicado o percentual de 
50% do valor extraído da tabela anexa. Desta forma, o cálculo deverá ser 
feito da seguinte forma: Valor da Indenização = 70% de 13.500,00 – 
50%. Ou seja, 70% de 13.500 = 9.450,00. E, 9.450,00 –  50% = R$ 
4.725,00, valor fixado na sentença.

Com  relação  às  alegações  de  correção  monetária  e 
juros de mora, impende-se salientar que a sentença se coaduna com o 
pleito das razões recursais.

Por estas razões, REJEITO AS PRELIMINARES 
SUSCITADAS e, no mérito, NEGO  PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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