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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT – Primeira preliminar – Carência de
ação  –  Falta  de  interesse  processual  –
Alegação de pagamento da indenização na
esfera administrativa – Não comprovação –
Rejeição. 

-  Em que  pese  os argumentos  ventilados
em sede recursal, não há nos autos prova
do pagamento  realizado pela  via adminis-
trativa,  o  que  afasta  a  carência  de  ação,
pela falta de interesse processual do autor.

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT  –  Segunda  preliminar  –
Ilegitimidade  passiva  “ad  causam”  –
Consórcio  entre  seguradoras  –
Responsabilidade  solidária  quanto  ao
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pagamento  da  indenização  –  Ação  que
pode  ser  movida  contra  qualquer  delas  –
Aplicação do art.  7º da Lei  nº.  6.194/74 –
Rejeição.

- Em se tratando de seguro obrigatório DP-
VAT, todas as seguradoras que compõem o
consórcio, conforme preleciona o art. 7º da
Lei nº. 6.194/74, são legitimadas, adminis-
trativa ou judicialmente,  a pagarem a res-
pectiva indenização, não havendo exclusivi-
dade obrigacional  de determinada segura-
dora, porquanto estabelecida a responsabi-
lidade solidária nesse caso.
.
PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT  –  Terceira  preliminar  –
Irregularidade de representação processual
da  parte  autora  –  –  Vício  sanado
posteriormente – Rejeição.

 - A irregularidade processual, concernente
à  representação  processual  da  parte
autora,  foi  sanada  posteriormente  (fl.189),
em  cumprimento  ao  despacho  de  fls.
185/186,  que  converteu  o  feito  em
diligência,  a  fim de sanar  a  irregularidade
processual,  de  acordo  com  o  art.13  e
incisos do CPC. Sendo assim, a preliminar
suscitada não merece acolhimento.  

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Apelação
cível – Ação de Cobrança - Seguro Obriga-
tório – DPVAT –  Debilidade permanente –
Marcha claudicante – Perda da mobilidade
do tornozelo  direito – Aplicação da Lei  nº
6.194/74,  com  as  alterações  introduzidas
pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 –
Indenização que deve ser fixada de acordo
com o grau da debilidade – Súmula nº 474,
do Superior Tribunal de Justiça – Valor que
merece adequação – Reforma da sentença
nesse  ponto  –  Honorários  Advocatícios  –
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Aplicação correta do art. 20 do CPC – Pro-
vimento parcial do apelo. 

-  A  debilidade  da  função  deambulatória
configura invalidez permanente parcial, de-
corrente da perda da mobilidade do torno-
zelo direito, autorizando a aplicação propor-
cional  da  indenização,  de  acordo  com  o
grau da lesão, nos termos do art. 3º, §1º, II,
da  Lei  nº  6.194/74  (com a  redação  dada
pela Lei nº 11.945/2009).

- Nos termos da Súmula nº 474, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez par-
cial do beneficiário,  será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.”.

-  Honorários  advocatícios  fixados  dentro
dos critérios estabelecidos no art. 20, § 3º
do CPC, não merecendo reforma.

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  129/146),
interposta pelo  ITAU SEGUROS S/A, contra a sentença prolatada pela MM.
Juiz da Comarca de Lucena, que julgou procedente o pedido formulado nos
autos  da  Ação de  Cobrança  do  Seguro  Obrigatório  -  DPVAT,  movida  por
JOSE PEREIRA DA SILVA, em face do ora apelante.

O  autor  ingressou  com  “AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT”, aduzindo que faz jus ao
percebimento de indenização referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, no
valor  máximo  indenizável,  em  razão  da  debilidade  permanente  de  seu
tornozelo, ocasionada por acidente de trânsito (atropelamento). 
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O  MM.  Juiz  primevo  julgou  procedente  o
pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove
mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código
Civil,  e atualização monetária,  segundo índices estabelecidos pelo INPC, a
partir  da data da decisão, extinguindo o processo com resolução do mérito
nos termos do art. 269, I do CPC. 

Irresignada,  a  seguradora  promovida
interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a sentença, arguindo, em
sede de preliminar: a) carência de ação por falta de interesse processual; b)
necessidade  de  substituição  do  pólo  passivo  e  c)  irregularidade  de
representação processual,  pelo  fato  do apelado ser  analfabeto.  No mérito,
argumenta que o percentual  máximo indenizável  foi  aplicado erroneamente
pelo  juízo  de  primeiro  grau,  pelo  que  merece  reforma  a  sentença  nesse
sentido, bem como postulou a redução dos honorários advocatícios fixados na
sentença.  Ao  final,  pugnou  pela  reforma  da  sentença  para,  acolhendo  as
preliminares, extinguir o feito sem resolução do mérito, ou pelo provimento do
recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões encartadas às fls. 152/163.

Parecer  Ministerial  às  fls.  179/183,  no
sentido  da  rejeição  das  preliminares  arguidas  e,  no  mérito,  do  total
desprovimento do recurso apelatório. 

Despacho de fls. 185/186, com a conversão
do feito em diligência, a fim de sanar a irregularidade processual, de acordo
com  o  art.  13  e  incisos  do  CPC.  Feito  saneado  às  fls.  188/190,  com  a
apresentação da procuração pública.

É o breve relatório.

Decido.

Presentes  os  pressupostos  intrínsecos  -
cabimento,  legitimidade  e  interesse  para  apelar  -  e  extrínsecos  -
tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do direito de recorrer.

I - PRELIMINARES
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I.1) CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Suscita  o  apelante  preliminar  de  carência
de ação, por falta de interesse processual, sob o enfoque da existência de
pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, efetuado na esfera
administrativa.

Não assiste razão ao recorrente, porquanto
limita-se  a  argumentar  que  houve  pagamento  da  indenização  perseguida,
sem, contudo, colacionar aos autos qualquer prova nesse sentido. 

Destarte, sem maiores delongas, afigura-se
nítido  o  interesse processual  da  parte  autora,  ora  apelado,  em manejar  a
presente  ação de  cobrança,  a  fim de receber  o  prêmio  alusivo ao seguro
obrigatório DPVAT. 

Rejeito, pois, a preliminar.

I.2)  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD  CAUSAM”  –  INCLUSÃO  DA
SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO

Pugna  o  apelante  pela  sua  exclusão  do
processo,  aduzindo  ser  parte  ilegítima  para  figurar  no  pólo  passivo  da
presente demanda. Segundo argumenta o recorrente, a Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A deve ser incluída como parte promovida
nos autos da presente  ação,  posto ser  a responsável  pelo  pagamento  da
indenização objeto do pedido inicial.

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 inserto no art. 7º, da Lei
nº 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 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.”
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Ademais,  a  criação  da  Seguradora  Líder
para  representar  as  seguradoras  integrantes  do  Convênio  DPVAT,  ao
contrário  do  alegado  pelo  recorrente,  não  tem  o  condão  de  promover  o
reconhecimento de litisconsórcio, tampouco de substituição processual, pois
as normas que as instituiu têm natureza infralegal. 

Sendo assim, não sobejam dúvidas acerca
da legitimidade da apelante para figurar no pólo passivo da lide, tendo em
vista  que  incide  a  responsabilidade  solidária  entre  as  seguradoras
conveniadas.

Nesse sentido, as seguintes jurisprudências
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO  VINTENÁRIA.
PRECEDENTES.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULAS  282  e  356/STF.
MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA7.
-  A  indenização  pelo  seguro  obrigatório
(DPVAT)  pode  ser  cobrada  de  qualquer
seguradora que opere no complexo, mesmo
antes  da  vigência  da  Lei  n.  8.441/92,
independentemente  da  identificação  dos
veículos  envolvidos  na  colisão  ou  do
efetivo  pagamento  dos  prêmios.
Precedentes.
- Falta prequestionamento quando o dispositivo
legal supostamente violado não foi discutido na
formação do acórdão recorrido.
-  “A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.” (STJ – AgRg no
Ag 751535/RJ – Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros – 3ª Turma – DJ. 25/09/2006 p.  268)
(grifo nosso)

CIVIL  E  PROCESSUAL.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DE  RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE  VIA  TERRESTRE
(DPVAT).LEGITIMIDADE  PASSIVA  DE
QUALQUER  DAS  SEGURADORAS.  LEI  N.
6.194/74.  EXEGESE.  DIREITO  EXISTENTE
MESMO  ANTERIORMENTE  À  ALTERAÇÃO
PROCEDIDA PELA LEI N. 8.441/92.
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I.  O  Seguro  Obrigatório  de  responsabilidade
civil de veículos automotores é exigido por lei
em favor das vítimas dos acidentes, que são
suas  beneficiárias,  de  sorte  que
independentemente  do pagamento  do prêmio
pelos  proprietários,  devida  a  cobertura
indenizatória por qualquer das seguradoras
participantes.
II. Interpretação que se faz da Lei n. 6.194/74,
mesmo  antes  da  sua  alteração  pela  Lei  n.
8.441/92, que veio apenas tornar mais explícita
obrigação que já se extraia do texto primitivo.
III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ
– REsp 595105/RJ – Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior  –  4ª  Turma –  DJ.  26/09/2005 p.  382)
(grifo nosso)

No  mesmo  sentido,  destaca-se  recente
julgado emanado desta Corte:     

PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINARES  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE
DEFESA.  REJEIÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  FIXAÇÃO  DO  VALOR
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  DA  PROMOVIDA.
NÃO  DEMONSTRADA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ADEQUADOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
- Preliminar  de  Ilegitimidade  Passiva.  A
escolha  da  seguradora  contra  quem  vai
litigar  o  beneficiário  do  seguro  DPVAT
pertence  tão  somente  a  este,  não.  sendo
oponível a resolução do CNSP que criou a
entidade líder das seguradoras. 

[...]
(Processo  nº  20020110255508001,  Relator:
Des. Leandro dos Santos, Órgão Julgador: 1ª
Câmara  Cível,  Data  do  Julgamento:
30/04/2013) . (Grifei) 

EMENTA  DIREITO  CIVIL.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT. PROCEDÊNCIA.

7



Apelação Cível n.º 0000263.82.2009.815.1211

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINARES  1
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO. 2
CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DEBILIDADE PERMANENTE RECONHECIDA.
INDENIZAÇÃO  PELO  DANO.
POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA  LEI  N.
6.194/74.  QUANTUM  FIXADO
PROPORCIONALMENTE  AOS  DANOS
SOFRIDOS.  DESNECESSIDADE  DE
REDUÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 
− Qualquer  seguradora  responde  pelo  
pagamento  da  indenização  em  virtude  de
seguro  obrigatório,  tratando-se  de
responsabilidade  decorrente  do  próprio
sistema  legal  de  proteção,  conforme  se
depreende do comando legal contido no art.
7°, caput, da Lei n0 6.194/74.

[...]
(Processo  nº  00320080010006001,  Relator:
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,
Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Cível,  Data  do
Julgamento: 30/04/2013) . (Grifei).

Nessa senda, rejeito a preliminar aventada.

I.3) DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Argumenta  a  seguradora  recorrente  que
houve irregularidade da representação processual, porquanto, não obstante o
apelado ser analfabeto, a procuração foi outorgada por instrumento particular,
mostrando-se inadmissível, considerando que a validade do mandato judicial
é condicionada a existência de instrumento público.   

Não assiste razão à apelante, uma vez que
a irregularidade processual, concernente à representação processual da parte
autora, foi sanada posteriormente, com a juntada do instrumento público à fls.
189, em cumprimento ao despacho de fls. 185/186, que converteu o feito em
diligência, a fim de sanar a irregularidade processual, de acordo com o art.13
e incisos do CPC. 

Sendo  assim,  a  preliminar  suscitada  não
merece acolhimento.  
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II - MÉRITO

II.1) DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL

Aduz o  apelante  que o  Juízo  de  primeiro
grau  não  observou  a  tabela  de  progressão  da  indenização  do  seguro  –
DPVAT,  ao condená-la  ao  pagamento  do  percentual  de  70% (setenta  por
cento)  do  valor  máximo  indenizável,  em  decorrência  da  debilidade
permanente resultante do sinistro que acometeu o apelado.

Em verdade,  assiste,  em parte,  razão  ao
apelante. 

No mérito, tenho que o recurso merece pro-
vimento parcial.

Consoante consta dos autos, notadamente
no  laudo  traumatológico  realizado  pela  Gerência  Executiva  de  Medicina  e
Odontologia do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba (fls. 89), o
acidente resultou em perda da mobilidade do tornozelo direito, ocasionando
“marcha claudicante” moderada.

As consequências do acidente, embora não
tenham resultado incapacidade permanente para o trabalho, importaram na
marcha claudicante. 

Neste  cenário,  bem  assim  considerando
que o sinistro se deu após a vigência da Lei nº 11.945/2009, tem-se que a in-
denização deve ser proporcional aos danos experimentados, tal como deter-
mina a tabela constante no anexo da referida norma, que também deu nova
redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabe-
lecido 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:

....................
..................................................................................
§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do ca-
put deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela ane-
xa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de aci-
dente e que não sejam suscetíveis de amenização propor-
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cionada por qualquer medida terapêutica, classificando-
se a invalidez permanente como total ou parcial, subdivi-
dindo-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 in-
completa, será efetuado o enquadramento da perda ana-
tômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,  procedendo-se,  em seguida,  à  redução pro-
porcional da indenização que corresponderá a 75% (se-
tenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média re-
percussão, 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. (Incluí-
do pela Lei nº 11.945, de 2009).”.

Por sua vez, a tabela referida no art. 3º
da Lei n/]. 6.194, de 19 de dezembro de 1974 determina ser de 25% (vinte
e cinco por cento) o valor da indenização em casos de perda da mobili-
dade do tornozelo.

No caso, embora não tenha havido a perda
funcional completa, os danos tiveram repercussão significativa, ocasionando
“marcha claudicante” moderada, daí porque o fato atrai a aplicação do art.
3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, precisamente no percentual correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor relativo às perdas de  repercussão média, já
que, consoante consta do Laudo Traumatológico (fl. 89),  a claudicação foi
moderada, que corresponde ao valor final de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto:

- 25% x R$13.500,00 = R$3.375,00
- 50% x R$ 3.375 = R$ 1.687,50 (um mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, imperiosa a reforma da sentença de
primeiro grau, a qual determinou o pagamento da indenização, no valor cor-
respondente a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), já que
o valor devido final é de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos).

Nesse sentido, os seguintes julgados:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGU-
RO OBRIGATÓRIO DPVAT - DEBILIDADE PERMAN-
TENTE  RELATIVA  AO  TORNOZELO  ESQUERDO  -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA - IRRESIG-
NAÇÃO DO AUTOR -  FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DE FORMA DESPROPORCIONAL - INOCORRÊNCIA
- APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO SINIS-
TRO -  DANO SOFRIDO CONFIGURADO -EXISTÊN-
CIA DE LAUDO PERICIAL – ALTERAÇÃO -  HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESNECESSIDADE - COR-
REÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO -  IN-
CIDÊNCIA  DA  SÚMULA  43  DO  STJ  -  HARMONIA
COM O PARQUET - DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO. - Em face da ocorrência do sinistro ter sido em de-
zembro  de  2009,  data  posterior  a  vigência  da  Lei  nº
11.945/2009, datada em junho de 2009, no qual dispõe
do percentual gradativo para a fixação da indenização
do seguro obrigatório de acidentes pessoais, a aplicação
da Lei de nº Lei 6.194/74, de acordo com a reforma ad-
vinda da Lei nº 11.482/07, que define o valor máximo do
seguro  obrigatório  em R$  13.500,00  (treze  mil  e  qui-
nhentos reais), é medida que se impõe, por tratar-se de
Lei vigente à época do evento danoso. - Ressalta-se que
não se está supondo que houve dano físico, e sim diag-
nosticado, por profissional habilitado, de que, realmente,
o autor, ora apelante, é portador de debilidade perma-
nente no tornozelo da perna esquerda em 50%.  Dessa
forma, o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões
sofridas pelo promovente, estão evidenciados. APELA-
ÇÃO CÍVEL Nº 0000114-25.2010.815.0541 RELATOR:
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. DJ.10/07/2014.

APELAÇÃO CÍVEL — COBRANÇA DE SEGURO DP-
VAT — PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA CONSORCI-
ADA E CARÊNCIA DE AÇÃO — REJEIÇÃO — VALOR
INDENIZATÓRIO — INVALIDEZ  PERMANENTE DO
PÉ E TORNOZELO DIREITOS — SINISTRO OCORRI-
DO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/2009
— FIXAÇÃO ADEQUADA — CORREÇÃO MONETÁ-
RIA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO — IN-
SUBSISTÊNCIA — JUROS DE MORA — SENTENÇA
FAVORÁVEL  —  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  —  CO-
NHECIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  E  DESPROVI-
MENTO DA PARTE CONHECIDA.
— É parte legítima para figurar no polo passivo de ação
de cobrança para recebimento de indenização de seguro
obrigatório  (DPVAT)  todas  as  seguradoras  que  fazem
parte  do  consórcio  previsto  no  artigo  7  0  da  Lei
6.194/74.
— Nas ações de cobrança relativa ao seguro DPVAT,
apesar de ser necessário o prévio pleito na via adminis-
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trativa como pressuposto ao ingresso da demanda judici-
al, afasta-se a ausência de interesse processual quando a
seguradora contesta judicialmente o pretenso direito da
parte  requerente,  posto  que,  a  partir  desse  momento,
pass ir pretensão resistida (lide).
— Ocorrido o acidente que vitimou o segurado na vigên-
cia das Leis n's 11.482/2007/e 11.945/2009, que altera-
ram o art. 3° da • Lei n° 6.194/74, devem ser observadas
as regras nelas previstas para o pagamento da indeniza-
ção, sobretudo a graduação, em percentuais e conforme
o tipo da lesão e o membro/órgão lesado, estabelecida
na tabela anexa à segunda Lei.
— Sendo a correção monetária mero mecanismo para
evitar a corrosão do poder aquisitivo da moeda, impõe-
se que o valor segurado seja atualizado a partir do even-
to danoso.
— No que tange à incidência dos juros de mora, equivo-
cou-se a apelante ao recorrer neste tópico, uma vez que
a sentença lhe foi favorável. Ausente, pois, interesse re-
cursal nessa irresignação. ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N° 200.2011.040712-5/001 — 16"
Vara Cível da Capital RELATOR: Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos. DJ.29/10/2012.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
E  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
INVALIDEZ  PARCIAL  INCOMPLETA.  PERDA
FUNCIONAL DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES.
COMPROVAÇÃO  POR  AVALIAÇÃO  MÉDICA.
GRADAÇÃO  EM  70%  (SETENTA  POR  CENTO).
MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO
DANOSO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CPC.  -  A Lei  nº 6.194/74 prevê que,  em todo caso,  a
indenização deverá ser paga pelo consórcio constituído,
obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras
que operem no seguro DPVAT. - A exigência para que o
beneficiário  do  seguro  DPVAT  requeira  previamente,
por via administrativa, a indenização correspondente ao
sinistro,  afronta  o  princípio  constitucional  da
inafastabilidade da jurisdição. - No caso, a sentença se
baseou  corretamente  no  laudo  pericial,  que  indicou  a
perda  da  função  do  cotovelo  e  na  tabela  de  danos
pessoais indica o percentual de 70% nos casos de perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores (fl. 30). - A correção monetária é matéria de
ordem pública, podendo ser apreciada sem manifestação
das partes e em qualquer grau de jurisdição. Assim, ela
deve incidir desde a data do evento danoso. DECISÃO
MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO  Nº  0021704-
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38.2013.815.2001  ORIGEM:  16ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital.  RELATOR: Desembargador João
Alves da Silva. DJ. 01/12/2014.

II.2) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Nesse  enfoque,  não  merece  retoque  a
sentença de primeiro grau,  uma vez que os honorários advocatícios foram
fixados em observância aos critérios esculpidos no art. 20, § 3º e alíneas do
CPC.

Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para reduzir o valor da indeni-
zação para que corresponda ao valor final de R$ 1.687,50 (um mil, seiscen-
tos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo os demais termos
da sentença vergastada. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado,  para  substituir  a  Exma
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  09 de abril de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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