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ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0045385-08.2011.815.2001
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Rostand Inácio dos Santos – OAB/PE 22.718 e OAB/PB 18.125-A
Apelado : Adroaldo Vieira da Rocha
Advogado : Luciano Alencar de Brito Pereira – OAB/PB 19.380

APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT.  DEFORMIDADE  PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA   INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE
AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  REGRAS  DE  TRANSIÇÃO
IMPOSTA  NO  ACÓRDÃO.  AÇÃO  AJUIZADA
ANTES  DO  JULGAMENTO  DO  ARESTO
PARADIGMA.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  Nº
824712.  APLICABILIDADE  DA  REGRA  DE
TRANSIÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
APRESENTAÇÃO  DE CONTESTAÇÃO  E
APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DANO  E
NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS
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DOCUMENTOS  COLACIONADOS  AOS  AUTOS.
APLICABILIDADE DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO
SINISTRO.  INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO
COM  O  GRAU  DA INVALIDEZ.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- Diante da presente demanda ter sido ajuizada antes
do julgamento do RE nº 824712, aplica-se, ao caso, a
regra de transição e tendo a seguradora apresentado
contestação,  assim  como  apelação  de  mérito,
caracteriza-se  o  interesse  de  agir  em  razão  da
resistência à pretensão.

-  Demonstrado,  mediante  o  acervo  probatório
juntado aos autos, que a debilidade permanente do
autor  foi  decorrente  do  acidente  automobilísitco
descrito  nos  autos,  imperioso  se  torna  o  dever  de
indenizar.

-  Dispondo  a  lei  que  as  indenizações  serão  pagas
considerando o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos  reais), resta  evidente  que  o  teto
indenizatório  só  é  atingido nos  casos  de  morte  ou
invalidez  total  permanente,  devendo,  nos  demais
casos, ser aplicada  a tabela anexada à Lei nº 6.194/74

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  negar
provimento ao apelo.

Apelação Cível nº 0045385-08.2011.815.2001                                                                                                                                                                                 2



Trata-se de APELAÇÃO, fls. 125/132, interposta pela
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A contra decisão proferida pela Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 117/122, que, nos autos da Ação
de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Adroaldo Vieira da Rocha, decidiu:

ISTO  POSTO,  atendendo  ao  mais  que  doa  autos
consta  e  princípios  de  direito  atinentes  à  espécie,
afastada  a  preliminar  arguida,  JULGO
PARCIALMENTE o pedido, conforme o art.  269, I
do CPC c/c a Lei n. 11.482/2007, para CONDENAR a
demandada,  SEGURADORA  LÍDER  DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, a pagar no
prazo de quinze dias,  o valor de R$ 1.012,50 (hum
mil,  doze  reais  e  cinquenta  centavos),
monetariamente  corrigido  pelo  INPC  a  partir  da
presente  decisão,  até  o  efetivo  pagamento  e  juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas  razões,  Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A  requer  o  acolhimento  da  preliminar  de  carência  de  ação,  diante  da
ausência de requerimento administrativo. Com relação ao mérito,  afirma que não
ficou deveras comprovada a debilidade do autor, pois, “em resposta às indagações
formuladas,  o  Ilmo.  Perito  foi  categórico  ao  afirmar  que  o  apelado  NÃO possui
invalidez permanente de sentido, membro ou sequer função, desta forma não há que
se falar em Seguro DPVAT”, fl. 130. Por fim, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  autor,  fls.  154/155,
pugnando pelo desprovimento do apelo. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso
serão aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº 5.869/73, tendo em vista que os atos jurídicos processuais (sentença e apelação)
tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo
que esta decisão seja proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Feita  essa breve resenha fática,  passo ao exame da
controvérsia.

De logo,  cumpre analisar a  preliminar de carência
de  ação  –  falta  de  interesse  processual sustentada  pela  seguradora  nas  razões
recursais.

Sustentou a Seguradora que o autor é carecedor de
interesse  processual,  tendo  em  vista  que  não  acionou,  administrativamente,  o
pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido, vale salientar que o Supremo Tribunal
Federal,  quando  do  julgamento  do  RE  nº  631.240,  decidiu  que  a  concessão  de
benefícios  previdenciários  depende  de  prévio  requerimento  administrativo  do
interessado,  A mesma  Corte  Suprema  ampliou  o  alcance  desse  precedente,
aplicando-o, de igual modo, aos casos de Seguro DPVAT, consoante se verifica de
decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário nº 839.353/MA,
cuja ementa abaixo se reproduz:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CIVIL  E
PROCESSUAL CIVIL.  DPVAT.  NECESSIDADE  DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA
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PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  RE  631.240.
RECURSO  DESPROVIDO.  Decisão:  Trata-se  de
recurso extraordinário,  interposto por Welho Lopes
de Oliveira Bezerra, com fundamento no art. 102, III,
a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma
Recursal  Única  Cível  e  Criminal  da  Comarca  de
Imperatriz/MA,  assim  do  (fl.  157):  "SÚMULA DO
JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. SEGURO
DPVAT.  PEDIDO  ADMINISTRATIVO  NÃO
DEMONSTRADO.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POR
UNANIMIDADE. 
1. Inexiste uma das condições da ação, pois não há
indício  de  que  fora  realizado  qualquer  pedido
administrativo.
2.  Princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição.  As
garantias  constitucionais  devem  se  submeter  às
normas  infraconstitucionais  do  direito  processual,
neste caso, a falta de interesse processual.
3.  Necessidade  do  prévio  requerimento
administrativo,  gerando  a  pretensão  resistida  e
configurando  a  necessidade  de  intervenção  do
Poder Judiciário.
4.  Sendo  a  condição  da  ação  matéria  de  ordem
pública,  pode ser examinada  ex officio e a qualquer
tempo ou grau de jurisdição, inclusive pelas Turmas
Recursais.
5. Reconhecimento, de ofício, da falta de interesse
de  agir  e  extinção  do  processo,  sem resolução  do
mérito,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC,
excluindo-se  a  condenação  porventura  fixada  em
sentença.
6.  Sem  condenação  em  custas  e  honorários
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advocatícios.
7.  Por  unanimidade".  Opostos  embargos  de
declaração,  foram  rejeitados.  Nas  razões  do  apelo
extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e,
no  mérito,  alega  violação  ao  artigo  5º,  XXXV  e
XXXVI,  da  Constituição  Federal.  O  Tribunal  a  quo
admitiu  o  recurso  extraordinário.  É  o  relatório.
DECIDO.  Não  merece  prosperar  o  recurso.  Esta
Corte já firmou entendimento no sentido de que o
estabelecimento  de  condições  para  o  exercício  do
direito  de  ação  é  compatível  com  o  princípio  do
livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo
5º,  XXXV,  da  Constituição  Federal.  A  ameaça  ou
lesão a direito aptas a ensejarem a necessidade de
manifestação  judiciária  do  Estado  só  se
caracterizam  após  o  prévio  requerimento
administrativo,  o  qual  não  se  confunde  com  o
esgotamento  das  instâncias  administrativas,
consoante  firmado  pelo  Plenário  da  Corte  no
julgamento  de  repercussão  geral  reconhecida  nos
autos  do  RE  631.240,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,
Sessão  do  dia  03/9/2014,  nos  termos  do  seguinte
trecho  do  referido  julgado:  “A  instituição  de
condições para o regular exercício do direito de ação
é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir,
é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis,
DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo
21,  §  1º,  do  RISTF.  Publique-se.  Brasília,  4  de
fevereiro  de  2015.  Ministro  Luiz  Fux.  Relator.
Documento assinado digitalmente (STF - RE: 839353
MA , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
04/02/2015,  Data  de  Publicação:  DJe-026  DIVULG
06/02/2015 PUBLIC 09/02/2015) - destaquei.
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No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE
SEGURO  DPVAT  EM  VIRTUDE  DE DEBILIDADE
PERMANENTE  -  CARÊNCIA  DE  AÇÃO
CONFIGURADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO  -  SENTENÇA  FUNDAMENTADA  NA
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  -
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO  E  DE  RESISTÊNCIA
DA  SEGURADORA  AO  PAGAMENTO  DA
SECURITÁRIA -  NECESSIDADE  DE  PRETENSÃO
RESISTIDA  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  A
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA  EXIGIDO  NAS  AÇÕES  DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRECEDENTES
DO  STF  -  UTILIDADE  E  ADEQUAÇÃO  NO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO  -
VIOLAÇÃO  NÃO  CONFIGURADA  -  MATÉRIA
DECIDIDA  EM  ÂMBITO  DE  REPERCUSSÃO
GERAL  E  JULGADOS  MONOCRÁTICOS
PROFERIDOS NO STF - APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -
RECURSO  EM  MANIFESTO  CONFRONTO  COM
POSICIONAMENTO  DOMINANTE  NO  STF  -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO. 
O interesse de agir ou processual configura-se com a
existência  do  binômio  necessidade-utilidade  da
pretensão  submetida  ao  Juiz.  A  necessidade  da
prestação  jurisdicional  exige  a  demonstração  de
resistência por parte do devedor da obrigação, já que
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o  Poder  Judiciário,  por  imposição  legal,  é  via
destinada à resolução de conflitos de interesses.
Para isso, é preciso que exista a pretensão resistida,
ou seja, a negativa de direito na via extrajudicial e,
por  conseguinte,  a  necessidade  de  atuação  do
Judiciário na resolução da controvérsia.
Uma vez não demonstrada a ocorrência da pretensão
resistida, desaparece a utilidade do ajuizamento da
demanda  e  interesse  de  agir,  ficando,  assim,
configurada a condição para o regular exercício do
direito de ação.
No  STF,  a  questão  da  necessidade  de  prévio
requerimento administrativo e interesse de agir já foi
apreciada,  em  sede  de  Repercussão  Geral  –  RE
631.240,  no tocante aos benefícios previdenciários do
INSS.   No  entanto,  já  houve  decisão  monocrática
proferida no STF pelo Ministro Luiz Fux, aplicando o
entendimento esposado na decisão de  Repercussão
Geral,  especificamente ao caso de seguro DPVAT e
afastando  qualquer  violação  ao  princípio  da
inafastabilidade  da  jurisdição  ao  decidir  que   “a
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5.º, XXXV da
Constituição.  Para  se  caracterizar  a  presença  de
interesse em agir, é preciso haver a necessidade de ir
a juízo”.
Nessa mesma linha de raciocínio, a Ministra Carmem
Lúcia  se  posicionou  no  sentido  de  considerar  o
prévio  requerimento  administrativo  como requisito
essencial para o ingresso de demanda judicial, o que
não se confunde com a hipótese de exigibilidade de
esgotamento das vias administrativas:
Considerando  que  o  entendimento  esboçado  pelo
magistrado sentenciante está em consonância com o
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novo  posicionamento  adotado  no  STF,  patente  é  a
manifesta contrariedade do presente recurso com a
jurisprudência dominante da citada Corte. (TJPB, AC
0013266-52.2015.815.2001, Rel. Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, J. 03/02/2016).

Todavia, dada a séria controvérsia sobre a matéria, o
Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras de transição para as ações ajuizadas até
a conclusão do referido julgamento (03.09.2014), e , uma delas, entendo, aplica-se, por
analogia, à espécie vertente. 

A propósito:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV,
da Constituição.  Para se caracterizar  a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo.  2.  A concessão  de  benefícios  previdenciários
depende  de  requerimento  do  interessado,  não  se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido
o  prazo  legal  para  sua  análise.  É  bem  de  ver,  no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não
se  confunde  com  o  exaurimento  das  vias
administrativas.  3.  A  exigência  de  prévio
requerimento  administrativo  não  deve  prevalecer
quando  o  entendimento  da  Administração  for
notória  e  reiteradamente contrário  à  postulação do
segurado.  4.  Na  hipótese  de  pretensão  de  revisão,
restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício
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anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem  o  dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais
vantajosa possível,  o  pedido poderá  ser  formulado
diretamente em juízo – salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da  Administração  –,  uma vez  que,  nesses  casos,  a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos  tácito  da  pretensão.  5.  Tendo  em  vista  a
prolongada  oscilação  jurisprudencial  na  matéria,
inclusive  no  Supremo  Tribunal  Federal,  deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do
presente  julgamento  (03.09.2014),  sem  que  tenha
havido  prévio  requerimento  administrativo  nas
hipóteses  em  que  exigível,  será  observado  o
seguinte:
(i)  caso  a  ação  tenha  sido  ajuizada  no  âmbito  de
Juizado  Itinerante,  a  ausência  de  anterior  pedido
administrativo  não  deverá  implicar  a  extinção  do
feito;  (ii)  caso  o  INSS  já  tenha  apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse
em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens
(i)  e  (ii)  ficarão  sobrestadas,  observando-se  a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor
será  intimado  a  dar  entrada  no  pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa,
o  INSS  será  intimado  a  se  manifestar  acerca  do
pedido  em  até  90  dias,  prazo  dentro  do  qual  a
Autarquia  deverá  colher  todas  as  provas
eventualmente  necessárias  e  proferir  decisão.  Se  o
pedido  for  acolhido  administrativamente  ou  não
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puder  ter  o  seu  mérito  analisado  devido  a  razões
imputáveis  ao  próprio  requerente,  extingue-se  a
ação.  Do contrário,  estará  caracterizado  o  interesse
em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os
casos acima – itens  (i),  (ii)  e  (iii)  –,  tanto a análise
administrativa  quanto  a  judicial  deverão  levar  em
conta a data do início da ação como data de entrada
do  requerimento,  para  todos  os  efeitos  legais.  9.
Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar  a  baixa  dos  autos  ao  juiz  de  primeiro
grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser
trabalhadora  rural  informal  –  a  dar  entrada  no
pedido  administrativo  em  30  dias,  sob  pena  de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado para que,  em 90 dias,  colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento
a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240,
Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  03/09/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL -  MÉRITO
Dje-220  DIVULG  07-11-2014  PUBLIC  10-11-2014)  -
negritei.

Nesse norte, a jurisprudência desta Corte:

COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE
PARCIAL  PERMANENTE  DECORRENTE  DE
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  APELAÇÃO.
PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
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ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E
APELAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
DETERMINAÇÃO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA
PERÍCIA  MÉDICA  PELO  IML.  AVALIAÇÃO
MÉDICA  REALIZADA  NO  MUTIRÃO  DPVAT.
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À
INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA DE MEMBRO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  3º,  §  1º,  II,  DA  LEI  N.º  6.194/74,  COM  A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.º  11.945/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  N.º  43  DO  STJ.  JUROS  DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426
DO  STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  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."Se  a  perícia  judicial  realizada  no  'mutirão  do
DPVAT';  qualifica  de  forma  satisfatória  a  extensão
das  lesões  sofridas  pela  vítima,  assim  como
quantifica  o  grau  de  invalidez  permanente  e  o
percentual de perda funcional, tal como determina a
legislação, desnecessária a realização de nova perícia
pelo IML para aferição do que já restou constatado”
(TJMG,  APCV  1.0702.14.054551-9/001;  Rel.  Des.
Alberto  Henrique;  Julg.  24/09/2015;  DJEMG
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02/10/2015).
3.Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido
da  validade  da  utilização  da  tabela  para  o  cálculo
proporcional  da  indenização  de  seguro  obrigatório
segundo  o  grau  de  invalidez.  Precedentes”  (STJ,
AgRg no  AgRg no  Ag 1360777/PR,  Quarta  Turma,
Rel. Min. Maria isabel Galloti,  julgado em 07/04/11,
publicado no Dje 29/04/2011).
4.No seguro obrigatório incide correção monetária a
partir do evento danoso, Súmula nº 43 do STJ, e juros
de  mora  a  partir  da  citação,  Súmula  nº  426  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (AC  nº  0035329-
42.2013.815.2001,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira, J. 22/03/2016) - sublinhei.

Percebe-se,  pois,  que  se  a  ação  tiver  sido  ajuizada
antes  de  03/09/2014,  e  a  instituição financeira  apresentado contestação de mérito,
caracterizado se encontra o interesse de agir pela resistência à pretensão.

No  caso  em  análise,  embora  não  tenha  sido
demonstrada a existência de prévio requerimento administrativo formulado junto à
seguradora, com o intuito de recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT,
observa-se  que  presente  demanda  foi  ajuizada  em  06/10/11,  ou  seja,  antes   do
julgamento do recurso acima mencionado e, ainda, foi apresentada contestação.

Diante  desses  argumentos,  rejeito,  a  preliminar  de
falta de interesse de agir.

No  mérito,  o  desate  da  controvérsia  consiste  em
saber se o autor, em razão do acidente, ficou com lesões permanentes, as quais lhe
dão o direito de ser indenizado, de acordo com o grau da debilidade.

A  priori,  ressalte-se  que  o  acidente  noticiado  nos
autos ocorreu no dia 15 de abril de 2011, fl. 10, razão pela qual deverá a controvérsia
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ser  apreciada  nos  moldes  das  alterações  introduzidas  pela Medida  Provisória  nº
340/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007. 

Imperioso, ainda, registrar que se encontra deveras
comprovado  o  sinistro  que  deu  ensejo  a  incapacidade  permanente  do  autor,
conforme se contata às fls. 10 e 91, não havendo, pois, que se falar em ausência de
prova da alegada debilidade.

A propósito,  em resposta ao  quesito de nº  9,  ficou
consignado, fl. 91:

Restou deformidade permanente?  SIM.  DEVIDO À
AMPUTAÇÃO  DO  TERÇO  DISTAL  DO  5º
QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA.

Desta feita, inexiste controvérsia acerca do acidente
ocorrido com o autor,  tampouco em relação à sequela dele decorrente,   devendo,
portanto,  ser  mantida  a  decisão  que  reconheceu  o  direito  ao  recebimento  da
indenização.

Não destoa o entendimento recente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  LESÃO  EM
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. DEFORMIDADE
PERMANENTE.  COMPROVAÇÃO.  SINISTRO
OCORRIDO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  MP
451/2008.  CÁLCULO  DA  INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADUAÇÃO  DA
LESÃO ANEXA À CIRCULAR Nº 29/91 DA SUSEP.
POSSIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO
PROVIDO. I - A vítima de acidente de automóvel faz
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jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT,
para tanto deve comprovar a existência de sequela
incapacitante  permanente  de  membro  ou  função,
parcial  ou  total,  resultante  do  sinistro.  II  -  Para  o
pagamento  de  indenização  do  seguro  DPVAT,
quando  verificada  a  invalidez  parcial  permanente,
deve ser relevado o percentual apurado a título de
incapacidade  funcional  permanente  do  segmento
anatômico afetado.  III  -  Em recente julgamento,  na
sistemática  de  recursos  repetitivos,  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  entendeu  que  a  tabela  anexa
introduzida pela Lei nº 11.945/09, a quantificar o grau
da  lesão,  para  fins  de  cálculo  do  valor  da
indenização,  é  aplicável  para  os  sinistros  ocorridos
antes de sua entrada em vigor. IV - Verificado que o
pagamento  da  indenização  realizado
administrativamente  pela  seguradora  respeitou  o
percentual  apurado  no  laudo  pericial,  bem  como
superou  o  montante  devido  ao  autor,  deve  ser
julgado  improcedente  o  pedido  objetivando
indenização  suplementar.   (AC  1.0143.14.003899-
1/001,  Rel.  Des.  Vicente  de  Oliveira  Silva,  J.
08/03/2016).

Ultrapassada  essa  questão,  passemos  a  análise  do
quantum indenizatório devido.

A indenização perseguida deverá ser proporcional ao
grau e a extensão da invalidez ilustrada pela prova pericial produzida, por força do
enunciado sumular nº 544, que dispõe ser “válida a utilização de tabela do Conselho
Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a
16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008".
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Em sendo assim, a indenização clamada seguirá os
parâmetros consignados na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e será proporcional ao grau
e  à  extensão  da  invalidez  ilustrada  pela  prova  pericial  produzida,  consoante
preceitua a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça:

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

Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
especificamente o laudo traumatológico, fl. 91, vê-se que Adroaldo Vieira da Rocha,
em razão do acidente de trânsito noticiado na exordial, ficou com “DEFORMIDADE
PERMANENTE  DEVIDO  À  AMPUTAÇÃO  DO  TERÇO  DISTAL  DO  5º
QUITOCÁCTILO DA MÃO ESQUERDA”.

Logo, amoldando-se o caso concreto nos termos do
laudo traumatológico nº 54340912, fl. 91, a tabela correlata à indenização do DPVAT,
temos:

Valor máximo fixado Perda anatômica e/ou 
funcional completa de 
qualquer um dentre os outros
dedos da mão - 10%

Invalidez permanente parcial 
incompleta do dedo em 75%, 
como entendeu o Magistrado

R$ 13.500,00 R$ 1.350,00 R$ 1.012,50

Nesse trilhar,  considerando o grau de invalidez do
autor, entendo que a indenização deve ser mantida nos termos da decisão de fl. 122:

Desse  modo,  de  acordo  com  as  provas  acostadas,
especialmente  o  laudo  traumatológico  de  fls.  91,
entendo por mensurar o grau de comprometimento
da debilidade do autor, de grau intenso, nos termos
da  tabela,  que  serve  de  orientação,  em  75%,
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justificando-se a indenização no patamar no valor de
R$  1.012,50  (hum  mil,  doze  reais  e  ciquenta
centavos).

Ratifico,  pois,  a  decisão primeva em todos os  seus
termos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador 

Relator
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