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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÕES CÍVEIS nº 0000314-62.2010.815.0531
ORIGEM      : Comarca de Malta
RELATOR      : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
1º APELANTE :Maria de Fátima Barbosa de Sousa
ADVOGADO  :Carlos Augusto Pinheiro C. Júnior
2º APELANTE :Itaú Seguros S/A
ADVOGADO  :Samuel Marques Custódio de Albuquerque
APELADOS  : os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de
Cobrança – Seguro Obrigatório – DPVAT –
Preliminar de ausência de interesse de agir
–  Regramento  contido  no  RE  nº
631.240/MG –  Matéria  com  repercussão
geral  julgada  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  –  Ação  ajuizada  anteriormente  à
conclusão  do  referido  julgamento  –
Inaplicabilidade – Rejeição.

-  A  falta  de  comprovação  de  prévia
solicitação administrativa à seguradora não
impede  o  prosseguimento  de  ações  de
cobrança do seguro DPVAT propostas antes
de 03.09.2014.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Ação de
Cobrança – Seguro Obrigatório – DPVAT –
Procedência  parcial  na origem – Invalidez
permanente  parcial  e  incompleta  –
Debilidade da mobilidade do ombro direito –
Aplicação  da  Lei  nº  6.194/74  com  as
alterações  introduzidas  pelas  Leis  nº
11.482/2007  e  11.945/2009  –  Gradação
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fixada em laudo do IML acostado aos autos
– Percentual da perda fixada em 10% (dez
por  cento)  –  Indenização  que  deve  ser
fixada de acordo com o grau da invalidez –
Súmula  nº  474  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  –  Minoração  do  quantum
indenizatório  fixado  –  Juros  de  mora  –
Fluência  desde  a  citação  –  Correção
monetária  –  Incidência  a  partir  do  evento
danoso  –  Honorários  Advocatícios  –
Aplicação correta do art. 20, § 3º, do CPC –
Provimento  parcial  do  segundo apelo  e
desprovimento do primeiro.

- Nos termos da Súmula nº 474, do Superi-
or  Tribunal  de  Justiça,  “a  indenização  do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parci-
al do beneficiário, será paga de forma pro-
porcional ao grau da invalidez”.

- A perícia encartada aos autos foi conclusi-
va no sentido de mensurar o percentual da
debilidade em 10% (dez por cento). Sendo
assim, é forçoso reconhecer que o valor fi-
xado na sentença de primeiro grau não ob-
servou a gradação estabelecida na perícia
do IML, porquanto é devido à autora o valor
de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais
e cinquenta centavos), que corresponde ao
percentual de 10% (dez por cento) do valor
máximo indenizável para perda completa da
mobilidade de um dos ombros (25%). 

- Consoante estabelece a Súmula nº 426 do
STJ,  “os juros de mora na indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

- A correção monetária é matéria de ordem
pública, podendo ser apreciada sem mani-
festação das partes. Assim, ela deve incidir
desde a data do evento danoso.

-  Os  Honorários  advocatícios,  fixados
dentro  dos  critérios  estabelecidos  no  art.
20, § 3º, do CPC, não merecem reforma.
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V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos das apelações cíveis em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cí-
vel do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preli-
minar de carência de ação e dar provimento parcial do segundo apelo e des-
provimento do primeiro, nos termos do voto do Relator e da súmula de julga-
mento de folha retro.   

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira
interposta por  MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUSA e a segunda por
ITAÚ  SEGUROS  S/A,  ambas  inconformadas  com os  termos  da  sentença
proferida pelo M.M. Juiz da  Comarca de Malta que, nos autos da ação de
cobrança  de  seguro  DPVAT,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos
deduzidos  na  exordial,  para  condenar  a  promovida  ao  pagamento  de  R$
375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), bem como as custas e honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento).

Nas razões do seu recurso (fls.  163/168),
aduz a autora que o valor da condenação não fora apurado corretamente, ao
argumento de que ficara incapacitada para os atos da vida profissional, com
debilidade permanente, de modo que “deve haver pelo menos a condenação
em  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  já  que  o  ombro  ficou
completamente comprometido” (fl. 164).

A seguradora, em seu apelo (fls. 170/176),
alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por falta de pedido
administrativo. No mérito, argui erro no cálculo de apuração do valor devido,
eis que 10% (dez por cento) de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e
cinco  reais)  corresponde  à  R$  337,50  (trezentos  e  trinta  e  sete  reais  e
cinquenta centavos), e não à  R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais),
como restou fixado na sentença vergastada. Sustenta, ainda, omissão quanto
à data de início da incidência dos juros de mora e correção monetária. Por
fim, pede a minoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados contra
si.

Devidamente  intimadas,  as  partes  não
apresentaram contrarrazões (fl. 182.v).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
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ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção (fl.
189). 

É o breve relatório.

V  O T O 

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar
arguida pela segunda apelante.

Conforme relatado, a seguradora alegou a
ausência de interesse de agir, por falta de pedido administrativo. 

Preliminar de ausência de interesse de agir

Cabe destacar que não se desconhece que
o Supremo Tribunal Federal passou a exigir, em ações de cobrança do seguro
DPVAT,  que  o  autor   demonstre  a  existência  de  pretensão  resistida,
caracterizada  no  prévio  requerimento  administrativo.  Inclusive,  o
entendimento fora firmado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento de
repercussão  geral  reconhecida  através  do  Recurso  Extraordinário
631.240/MG.

Todavia,  mister  esclarecer  que a data  da
propositura  da  ação  representa  o  marco  para  aplicação  do  entendimento
acima  transcrito.  É  que,  nas  ações  propostas  anteriormente  à  data  do
julgamento do referido recurso representativo de controvérsia (03.09.2014),  a
falta de comprovação da prévia solicitação administrativa à seguradora não
impede o prosseguimento da demanda.

Assim, embora não tenha a autora tentado
receber administrativamente os valores que entende devidos, não há que se
falar em falta de interesse de agir.

Nesse  sentido,  rejeita-se a  preliminar  de
carência de ação.

M É R I T O

O cerne da presente questão queda-se em
analisar se a autora, ora primeira apelante, faz jus ao recebimento de quantia
a título de indenização seguro DPVAT.

Na sentença, o julgador primevo condenou
a  promovida,  ora  segunda  recorrente,  a  pagar  à  promovente  R$  375,00
(trezentos e setenta e cinco reais).

4



Apelações cíveis n.º 0000314-62.2010.815.0531

Enquando a demandante alega que o valor
da condenação não fora apurado corretamente, entendendo que “deve haver
pelo menos a condenação em 25% (vinte e cinco por cento) do valor total, já
que  o  ombro  ficou  completamente  comprometido”  (fl.  164),  a  seguradora
defende erro no cálculo da apuração do valor, eis que 10% (dez por cento) de
R$ 3.375,00 (três mil,  trezentos e setenta e cinco reais) corresponde à R$
337,50 (trezentos e trinta  e sete reais  e cinquenta centavos),  e  não à R$
375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), como restou fixado na sentença
vergastada. 

Compulsando os autos, infere-se que a au-
tora ingressou com a presente ação de indenização, decorrente do seguro
DPVAT, alegando que adquiriu incapacitada permanente para os atos da vida
profissional, face à alegada debilidade permanente da mobilidade do ombro
direito, em razão de acidente de trânsito sofrido.

A Lei n° 11.482/07 determina que as indeni-
zações referentes a DPVAT sejam pagas com base em valores fixos por ela já
determinados, estabelecendo o valor indenizável para o caso de invalidez per-
manente em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Já a Lei nº. 11.945/09 alterou novamente o
art. 3° da Lei n° 6.194/74, acrescentando uma tabela que estabelece percen-
tuais aplicáveis ao limite máximo indenizável supracitado, levando-se em con-
sideração o tipo de invalidez e membro/órgão lesado, bem como critérios para
os respectivos cálculo.

Em sendo assim, a indenização perseguida
deverá ser proporcional ao grau e à extensão da invalidez ilustrada pela prova
pericial produzida (fls. 89 e 144/145), consoante preceitua a Súmula nº  474,
do Superior Tribunal de Justiça.

No  caso  em testilha,  consoante  laudo  de
corpo delito de fl. 89 e complementar às fls. 144/145,  restou comprovada
não ter originado incapacidade permanente para o trabalho, ao contrário
do que alegou a autora, tendo havido debilidade permanente da mobili-
dade do ombro direito, em grau de 10% (dez por cento). 

Logo, da leitura do mencionado laudo, reali-
zado por profissional competente, conclui-se que a lesão provocada pelo aci-
dente acarretou perda da funcionalidade do ombro direito, levando à invalidez
permanente parcial e incompleta.

De acordo com a tabela de danos pessoais,
anexa ao art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, nos casos de
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perda anatômica e/ou funcional completa deve ser aplicado o valor correspon-
dente a 25% da quantia máxima (25% x R$13.500,00 = R$ 3.375,00). Contu-
do, como no caso em comento a invalidez permanente é parcial incompleta
(10%), não poderá ser aplicado o percentual de 25%, mas sim fração corres-
pondente ao nível de comprometimento da funcionalidade do membro (10% x
R$ 3.375,00 = R$ 337,50).

Assim, vê-se que razão assiste ao segundo
apelante, sendo imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, posto que
determinou o pagamento da indenização em valor superior ao efetivamente
devido.

Nesse  norte,  as  perícias  encartadas  nos
autos  às  fls.  89  e  144/145  foram  conclusivas  no  sentido  de  mensurar  o
percentual  da debilidade em 10% (dez por cento).  Dessa forma, é forçoso
reconhecer que o valor fixado na sentença de primeiro grau não observou a
gradação estabelecida na perícia do IML, porquanto é devido à autora o valor
de  R$ 337,50  (trezentos  e  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  que
corresponde  ao  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  máximo
indenizável para debilidade permanente parcial completa (25%). 

Nesse sentido, o recente julgado emanado
desta Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA
DE  AÇÃO.  REJEIÇÃO.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  Debilidade  permanente  parcial
incompleta. Laudo MÉDICO. Deficit funcional de 50%.
aplicação  da  lei  6.194/74  atualizada  pela  lei
11.945/2009.  enunciado  474  da  súmula  do  STJ.
Percentual  redutor  aplicado  Incorretamente  na
SENTENÇA  RECORRIDA.  DEDUÇÃO  DO  Valor  já
quitado. procedência PARCIAL do pedido que se impõe.
Reforma da sentença. Recurso provido. - Não há que se
falar  em  carência  de  ação  por  falta  de  interesse
processual,  uma  vez  que  o  promovente  pleiteia
exatamente  a  complementação  do  valor  pago  na  via
administrativa por entender ter recebido quantia inferior
a que é estabelecida na legislação que rege a matéria. -
O  Enunciado  474  da  Súmula  do  STJ  dispõe  que  ¿a
indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau de invalidez¿. Logo, quando a incapacidade do
membro  não  for  completa,  mas  estipulada  em  grau
menor,  não  poderá  ser  aplicado  o  percentual  máximo
previsto,  mas  sim  fração  correspondente  ao  nível  de
comprometimento  da  funcionalidade  do  membro.  -
Observando-se  que  o  pagamento  da  indenização  foi
realizado a menor,  em âmbito administrativo,  possui  o
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autor  o direito  a  sua  complementação.  -  Não tendo a
sentença apelada aplicado corretamente o percentual de
70%, previsto para as hipóte 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00115435620128150011,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO , j. em 30-06-2015)” 

Logo,  in  casu,  impõe-se  a  reforma  da
sentença para adequação do valor indenizatório.

Com relação  aos  juros  de  mora,  também
assiste razão ao segundo apelante. É que, consoante estabelece a Súmula nº
426 do STJ, “os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir
da citação”.

Além disso, também merece reforma a sen-
tença guerreada no que tange ao termo inicial da correção monetária.

A matéria encontra-se consolidada no Su-
perior Tribunal de Justiça, sendo certo que o termo a quo deve incidir a partir
da data do efetivo prejuízo, qual seja, a data do evento danoso. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART.
543-C DO CPC.
1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária
das indenizações  previstas  no art.  3º  da  Lei  6.194/74,
com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006,
convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legisla-
tiva acerca da incidência de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legis-
lativa ou de silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência
de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da
Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no
sentido  da  inexistência  de  inconstitucionalidade  por
omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou
invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º
da  Lei  n.  6194/74,  redação  dada  pela  Lei  n.
11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer
como  termo  inicial  da  correção  monetária  a  data  do
evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp  1483620/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
27/05/2015, DJe 02/06/2015)” (grifei)
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Sendo  assim,  a  sentença  vergastada
merece complementação também nesse ponto, já que restara omissa.  

Por fim, certo é que não merece retoque a
sentença de primeiro grau no que pertine aos honorários advocatícios, posto
que fixados atendendo aos critérios previstos no art. 20, § 3º, do CPC.

Por tais razões, rejeitada a preliminar de ca-
rência de ação, no mérito,  NEGA-SE PROVIMENTO ao primeiro recurso e
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao segundo, para minorar o valor arbitrado
a título de indenização para R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cin-
quenta centavos), bem como para determinar a incidência dos juros de mora
a partir da citação (Súmula n° 426/STJ) e o termo inicial da correção monetá-
ria, que deverá incidir a partir da data do evento danoso. 

É como voto.     

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. Tércio Chaves de Moura, 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
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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