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PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
DESNECESSIDADE  DE  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

-A  ausência  de  comunicação  à  seguradora,  pela  via
administrativa, não afasta o direito da parte de recorrer ao
Judiciário  para  o  recebimento  da  indenização  relativa  ao
seguro DPVAT. Precedentes dos Tribunais Pátrios. 

PREFACIAL.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  DE
CAUSALIDADE  ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA.  DESACOLHIMENTO  DA  MATÉRIA
PRECEDENTE. 

-  O  Boletim  de  Ocorrência  Policial  não  é  documento
imprescindível à propositura de ação visando o recebimento
da indenização decorrente do seguro obrigatório de danos
pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via
terrestre, pois, para tanto, é suficiente a prova do acidente e
do dano dele decorrente, a ser feita pelos meios admitidos
em Direito.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  DEBILIDADE
PERMANENTE PARCIAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O GRAU
DA  INVALIDEZ.  PROPORCIONALIDADE.  SÚMULA  474
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA
NORMA Nº  11.945/09.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 

- O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com
base   na  lei   vigente   à  data   da   ocorrência   do   evento.
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 (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

− Após a edição da Lei  n.º  11.945/09,  deve-se utilizar a
tabela  anexa  a  essa norma,  para  efeitos  de quantificar  o
montante a ser recebido, de acordo com o grau de lesão
sofrida.

- “ 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:   I  -  quando  se  tratar  de
invalidez permanente parcial  completa, a perda anatômica
ou  funcional  será  diretamente  enquadrada  em  um  dos
segmentos  orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela
anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da
cobertura; e  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. (negritei)
(§1.º , do art. 3.º, da  Lei n.º  6.194, de 19 de dezembro de
1974)
 

VISTOS.

Arnor de Souza ajuizou Ação de Cobrança em face da Seguradora Líder

dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT,  objetivando  o  recebimento  de  indenização  de

seguro obrigatório – DPVAT.

Aduz  que  sofreu  acidente  automobilístico  em 01/01/12,  do  qual  resultou

debilidade permanente no crânio e nos membros superiores esquerdo e direito. 

 

Na sentença (fls. 50/52), o Magistrado julgou procedente, em parte, o pedido
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inicial,  condenando  a  seguradora  ao  pagamento  da  indenização  na  quantia  de  R$

3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), com correção monetária, pelo INPC, desde

o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem

como em custas processuais e honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre

o valor da condenação. 

A promovida apresentou irresignação, às fls. 55/61, argumentando, em sede

de preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir, ante a inexistência de

pleito administrativo,  bem como a não demonstração do nexo de causalidade entre a

invalidez e o acidente, ante a ausência de boletim de ocorrência. 

Ademais,  requer  o  enquadramento  da  indenização  segundo  o  grau  da

debilidade apresentada, nos termos da súmula 474, do STJ, reclamando, por fim, dos

honorários advocatícios fixados. 

Ante o exposto, pugna pelo provimento da sua irresignação.  

Contrarrazões ofertadas às fls. 69/72.

É o relatório.

DECIDO

Preliminares suscitadas pela Seguradora

DA CARÊNCIA DE AÇÃO- FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em sede de questão prévia, a demandada alega a carência da ação, por

falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Tenho que razão não lhe assiste. 

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que

adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no
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art.  5º,  inciso XXXV, da Carta Magna,  o esgotamento da via  extrajudicial  não é mais

condição para ajuizamento de demanda. 

Portanto, o pleno acesso ao Judiciário é um direito  fundamental,  previsto

constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém obrigação  de  propositura  de

processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial do TJMG: 

"COBRANÇA.  DPVAT.  INTERESSE  PROCESSUAL.  VIA
ADMINISTRATIVA.  DUT.  APRESENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. A
ausência  de  comunicação  à  seguradora,  pela  via
administrativa,  não afasta o direito da parte de recorrer ao
Judiciário  para  o  recebimento  da  indenização  relativa  ao
seguro DPVAT. (...)1  (grifo nosso)

Outrossim, o interesse de agir é avaliado segundo a necessidade e utilidade

que tem o autor de pleitear a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos razoáveis e

devidos. 

Neste  contexto,  a  exigência  de  esgotamento  da  via  administrativa  como

pretende  a  requerida,  viola  o  princípio  da  legalidade  e  do  acesso  à  justiça,  não

encontrando, pois, amparo legal. 

Rejeito, assim, essa arguição.

NÃO  DESMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE,  ANTE  A AUSÊNCIA DE
BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Suscita a apelante, ainda, a ausência do nexo de causalidade entre o dano e

o  fato  gerador,  em  virtude  da  inexistência  de  boletim  de  ocorrência  comprovando  a

participação da vítima em acidente automobilístico. 

Em verdade, não assiste razão a recorrente. 

1Apelação nº 0473.299-8, Rel. Juiz Irmar Ferreira Campos, j. 03.12.04; 
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Observa-se dos autos que existem vários laudos médicos indicando que o

autor sofreu acidente automobilístico, conforme fls. 13/14.  

Ademais,  para a legislação vigente do Seguro DPVAT, Lei nº. 6.194/1974, “o

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano

decorrente”, não colocando o boletim de ocorrência policial como condição de ação de

cobrança do Seguro Obrigatório.

Acerca do tema, esta Corte vem assim decidindo:

PROCESSUAL  CIVIL  ¿  Apelação  ¿  Preliminar
¿ Condicionamento do ajuizamento da demanda à apresentação
de laudo do IML¿   Desnecessidade ¿ Laudo do IML colacionado
aos autos ¿  Rejeição. ¿ A legislação vigente do seguro DPVAT,
Lei 6.194/74, estabelece em seu art. 5º, que para o recebimento
do seguro basta a comprovação da ocorrência do sinistro e do
dano  decorrente,  não  estabelecendo  o  laudo  do  IML  como
condição de ação da cobrança do Seguro Obrigatório. ¿ O laudo
do IML não é documento indispensável à propositura da ação de
cobrança  de  Seguro  DPVAT,  entrementes,  no  caso  ¿in
concreto¿ o autor colacionou aos autos o laudo traumatológico
realizado pelo Instituto de polícia científica. PROCESSUAL CIVIL
¿  Apelação ¿ Preliminar  ¿  Inépcia da inicial  ¿   Ausência de
boletim de  ocorrência  policial  ¿  Documento  prescindível  a
propositura  da  ação  ¿  Existência  de  outras  provas  da
ocorrência do sinistro¿  Precedentes desta Corte ¿  Rejeição.
¿  O  Boletim  de  Ocorrência  Policial  não  é  documento
imprescindível à propositura de ação visando o recebimento da
indenização decorrente do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por  veículos  automotores de via  terrestre,  pois,  para
tanto, é suficiente a prova do acidente e do dano dele decorrente,
a ser feita pelos meios admitidos em Direito. PROCESSUAL CIVIL
¿  Apelação  ¿  Prejudicial  de(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00009582020088150581, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 16-
12-2014) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO  SEGURO  DPVAT.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DAS  SEGURADORAS  DO
CONSÓRCIO  PREVISTO  NA  LEI  N°  6.194/74.  INÉPCIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. BOLETIM DE
OCORRÊNCIA.  DISPENSABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE
DE  AGIR.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. São partes legítimas a figurar no
polo  passivo  de  ação  de  cobrança  para  recebimento  de
indenização de Seguro DPVAT todas as seguradoras que fazem
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parte do consórcio previsto no art. 7° da Lei 6.194/1974.  A falta
de boletim de ocorrência policial não pode privar o Judiciário
de analisar os fatos pelo livre convencimento motivado, não
sendo lícito impor ao julgador o sistema tarifário de provas. O
magistrado  deve  decidir  diante  de  cada  caso,  sendo  devido  o
seguro DPVAT sempre que não restarem dúvidas da ocorrência
do sinistro, ainda que inexistente registro policial. A ausência de
prévio  requerimento  administrativo  não  configura  obstáculo  ao
exercício do direito de postular em juízo a indenização securitária,
sob pena de infringir a garantia constitucional de acesso à justiça.
MÉRITO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  DESPESAS  MÉDICAS.  REEMBOLSO.
RECIBOS  DE  PAGAMENTO.  COMPROVAÇÃO  IDÔNEA.
RECURSO  DESPROVIDO.  -  Os  recibos  de  pagamento  que
guardem relação com os danos sofridos pelo acidentado, salvo se
demonstradas as respectivas falsidades, afiguram-se como prova
idônea

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
06403755120098152001, 2ª Câmara cível, Relator Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho , j. Em 15-05-2014)

Por essas razões, desacolho a questão prévia. 

DO MÉRITO

Nas razões recursais, pede a seguradora que a indenização seja fixada de

forma proporcional ao grau da invalidez, segundo o que dispõe a lei nº 11.945/2009 e

súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido,  aduz que o Magistrado de primeiro grau não observou o

enquadramento da perda anatômica ou funcional correto para os membros superiores. 

Pois bem, percebe-se que o sinistro ocorreu em 01/01/2012, após a edição

da Lei 11.945/2009.  

Observa-se, pois, a existência de documentos comprobatórios dando conta

de que o promovente, em decorrência de acidente automobilístico, ficou a padecer de

debilidade permanente parcial incompleta no crânio e nos membros superiores direito e

esquerdo, no percentual de 10% (dez por cento) cada (vide laudo pericial de fls. 39/39

verso).
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Desta  forma,  possuindo  o  autor  invalidez  definitiva,  há  sim  o  direito  à

percepção do seguro DPVAT, devendo ser fixado conforme as peculiaridades do caso

concreto.

Na decisão de primeiro grau, o MM Julgador aplicou a Lei nº 11.482/07 ao

caso,  com as alterações introduzidas pela lei  11.945/2009,  e condenou a Seguradora

Líder ao pagamento de R$ 3.240,00 (três mil  duzentos e quarenta reais), levando em

consideração o percentual de cada lesão suportada. 

Vislumbra-se  que  o  juiz  a  quo procedeu  ao  enquadramento  da  perda

anatômica/funcional  na  tabela  anexa  à  norma  de  regência,  realizando  a  redução

proporcional da indenização.

Portanto, percebe-se que, como no caso dos autos não houve a invalidez ou

debilidade total, a indenização do seguro DPVAT deve ser medida proporcionalmente, de

acordo com o grau da debilidade,  assim como dispõe a súmula  nº 474,  do  Superior

Tribunal de Justiça, vejamos: 

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

Assim, nos termos do art.  31, da novel  legislação (de nº 11.945/09),  que

alterou o art. 3º, da lei nº 6.194/74, quando se tratar de invalidez parcial,  a fim de se

chegar  ao  valor  exato  do  seguro  obrigatório, a  perda  anatômica  ou  funcional  do

beneficiário  será  enquadrada  dentro  dos  seguimentos  corporais  previstos  na  tabela,

todavia,  sendo  calculada  levando  em  consideração  os  percentuais  estabelecidos

referentes ao valor máximo da cobertura, com a redução proporcional correspondente

a intensidade da repercussão da lesão.  

Nestes termos vejamos: 

Art. 31 .  Os arts. 3 o e 5 o da Lei n o 6.194, de 19 de dezembro

Desembargador José Ricardo Porto
7



AP. 0000974-75.2013.815.0911

de 1974, passam a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 3 o   Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2 o 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: 

.............................................................................................  

§ 1 o   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:  

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em
um dos  segmentos  orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela
anexa,  correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da
aplicação  do  percentual  ali  estabelecido  ao  valor  máximo  da
cobertura; e 

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.  

A norma determina que quando se tratar de invalidez permanente parcial

incompleta,  após  efetuado  o  enquadramento,  deverá  proceder-se  a  uma  redução

proporcional da indenização, que,  in casu,  de acordo o laudo de fls. 39, deverá ser de

10% (dez por cento) para cada lesão sofrida. 

Portanto, levando em consideração a tabela anexa à lei nº 11.945/2009, as

lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais correspondem a 100% (cem por cento), do

valor máximo estabelecido. Assim, considerando a redução de 10% sofrida pelo autor,

conforme demonstrou o laudo pericial, tem-se que a indenização deverá corresponder a
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R$ 13.500,00 x 100% x 10%, que dará um montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e

cinquenta reais). 

Semelhante  cálculo  será  feito  com  relação  aos  membros  superiores,

considerando que a perda de cada um deles foi de 10% (dez por cento) e a tabela prevê,

quando  se  tratar  de  perda  anatômica  e/ou  funcional  completa  de  um  dos  membros

superiores que a indenização corresponderá a 70% do valor estabelecido. Portanto, R$

13.500,00 x 70% x 10% dará a quantia de R$ 945,00 por membro lesionado. 

Por  conseguinte,  vê-se  que a  indenização do promovente  totalizará  uma

importância de R$ 1.350,00 + R$ 945,00 + R$ 945,00= R$ 3.240,00 (três mil duzentos e

quarenta reais), exatamente o valor alcançado na sentença de primeiro grau, que não

merece qualquer alteração. 

Acerca da utilização da tabela para redução proporcional da indenização a

ser paga por seguro DPVAT, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE  PARCIAL.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.
1.  Em situações  de  invalidez parcial,  é  correta  a  utilização de
tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por
seguro DPVAT. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.2

Por  fim,  quanto  aos  honorários,  entendo  que  foram fixados  em patamar

razoável ao trabalho dispendido na celeuma, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, não

havendo razões à modificação. 

Desse  modo,  rejeito  as  preliminares  arguidas  e  nos  termos  do  art.  557,

caput, da Lei Adjetiva Civil, nego seguimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença

em todos os seus termos. 

          

Publique-se.

2AgRg no Ag 1368795 / MT, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, D.J.: 12/04/2011.
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Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015. 

Des. José Ricardo Porto
            RELATOR
                                                                                            

    J/02
                             RJ/07
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