
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004974-14.2012.815.0181
RELATOR     : Des. José Ricardo Porto
APELANTE   : Itaú Seguros S/A
ADVOGADO : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB nº 15.488)
APELADO     : Gilliard Marculino de Oliveira
ADVOGADO : Valentim da Silva Moura (OAB/PB nº 10.669)

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
NECESSIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  PELA
SEGURADORA  LÍDER.  AFASTAMENTO  DA
QUESTÃO PRÉVIA. 

-  Qualquer  seguradora  que  opera  no  sistema  pode  ser
acionada para pagar o valor da indenização correspondente
ao seguro obrigatório, conforme preconiza o artigo 7º da Lei
nº 6.194/74.

RECURSO  APELATÓRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE  EM
VIRTUDE  DE  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
DANO  ANATÔMICO  E  FUNCIONAL DE  MEMBRO
SUPERIOR.  INTENSIDADE  LEVE.  PROCEDÊNCIA
EM  PARTE.  IRRESIGNAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL
QUE  RECONHECEU  A INVALIDEZ  PERMANENTE
PARCIAL INCOMPLETA NA MÃO ESQUERDA. RE-
DUÇÃO  DA MOBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PER-
CENTUAL PREVISTO  NA TABELA ANEXA À  LEI
11.945/2009.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXEGESE DA  SÚMU-
LA Nº 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSECTÁRIOS  LEGAIS  APLICADOS  CORRETA-
MENTE.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPRO-
VIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- Súmula 474, STJ:  “A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.”
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- O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com base na
lei vigente à data da ocorrência do evento. (Precedentes do Superi-
or Tribunal de Justiça).

- Comprovada a debilidade permanente parcial, através de Laudo
realizado  por  perito,  devida  é  a  indenização  fixada  na  Lei  n.
11.482/2007,  respeitada  a  proporcionalidade  definida  pela  tabela
anexa à norma nº 11.945/09.

- “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir da citação.”
(STJ  -  Súmula  426,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/2010,  DJe
13/05/2010)

- “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por
morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974,
redação  dada  pela  Lei  n.  11.482/2007,  incide  desde  a  data  do
evento danoso.”
(STJ  -  Súmula  580,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  14/09/2016,  DJe
19/09/2016)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Gilliard Marculino de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, ajuizou Ação
de Cobrança em face da  Itaú Seguros S/A, objetivando o recebimento da indenização do seguro
obrigatório DPVAT em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 21 de janeiro de 2012, o qual
acarretou debilidade permanente na mão esquerda.

O magistrado de base reconheceu ser a fragilidade incompleta e julgou parcialmente
procedente o pedido postulado na exordial (fls. 02/07), para condenar a promovida ao pagamento do
valor correspondente a R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), incidindo correção monetária a partir do
evento danoso e juros de mora a contar da citação. Determinou, ainda, a sucumbência recíproca,
com as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação (fls. 119/124). 

Irresignada, a demandada apelou (fls. 126/134), sustentando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva e necessidade de substituição pela Seguradora Líder. 

No mérito, afirmou que o laudo pericial atestou a invalidez sofrida na modalidade
leve, com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) no dedo da mão esquerda do autor, e que o
valor fixado pelo Juiz de primeiro grau não está em consonância com a tabela instituída pela Lei nº
11.945/2009. 
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Ao final, pugnou pela incidência dos juros de mora desde a citação, bem como a apli-
cação da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda.

Contrarrazões ofertadas às fls. 154/159.

Parecer Ministerial às fls. 166/172 opinando pela rejeição da prefacial e, no mérito,
pelo provimento parcial do recurso.

É o Relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA ITAÚ
SEGUROS S/A.

Inicialmente, a empresa acima identificada defendeu que a legitimidade passiva para
figurar no litígio é da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados
por veículos automotores de via terrestre, prevê em seu art. 7º, que: 

“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 con-
sórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades segurado-
ras que operem no seguro objeto desta lei.”

Como pode se observar, resta clara a legitimidade de qualquer companhia para figu-
rar passivamente nas lides que envolvam o pagamento do objeto pugnado.

Sobre a questão, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO OBRIGA-
TÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SEGURADORA.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA
N.  211/STJ.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
1. Mantém-se na íntegra a decisão recorrida cujos fundamentos não fo-
ram infirmados.
2. Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para
pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, as-
segurado o direito de regresso. Precedentes. (…) 6. Agravo regimental
improvido.”  (AgRg  no  Ag  870091  /  RJ  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  2007/0030346-6  Relator(a)  Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 - QUARTA
TURMA Data do Julgamento 20/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ
11/02/2008 p. 106). (Grifo nosso)
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Por isso, inexiste a obrigatoriedade do autor demandar em face da Seguradora Líder,
tampouco a necessidade de sua inclusão no polo passivo, na condição de litisconsorte.

Desse modo, rejeito a questão prévia ora ventilada.

MÉRITO

Conforme visto no relatório, a ora recorrente afirmou que o laudo pericial atestou a
invalidez sofrida pelo demandante na modalidade leve, com o percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), no dedo da mão esquerda, e que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau não está em con-
sonância com a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009. 

É de se consignar que, em se tratando de sinistro ocorrido em janeiro de 2012, ou
seja, sob a vigência da Lei nº 6.194/74, com a alteração dada pela Lei 11.482/07, deve-se utilizar
como parâmetros de condenação os valores previstos na novel legislação, à qual dispõe que a inde-
nização a ser paga é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez per-
manente ou morte. 

Vejamos o que dispõe o artigo 8º da referida lei:

“Art. 8.º. Os arts. 3.º, 4.º, 5.º e 11 da Lei n.º 6.194, de 19 de dezembro 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: 
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; 
II  -  até  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais)  -  no  caso  de
invalidez permanente; e 
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima  -  no  caso  de  despesas  de  assistência  médica  e  suplementares
devidamente comprovadas.
§ 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 
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; 
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
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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.” (Grifei)

Acerca da questão, apresento decisão desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA
DE DEDO MÍNIMO – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO –  APLICAÇÃO DA
LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO  – INEXISTÊNCIA DE TABELA
MENSURANDO   GRAU  DE  INVALIDEZ  –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. -  O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com
base na lei vigente na data da ocorrência do sinistro. Considerando a
gravidade da lesão e tendo em vista a função social do seguro DPVAT,
bem  como  o  reduzido  valor  previsto  na  lei  de  regência,  impõe-se  a
fixação da indenização no valor máximo”. (TJPB, A.Int 031.2008.000242-
6/001, Princesa Isabel, Rel. Des. José Ricardo Porto, DJPB 20/07/2010, pág. 5).
(Grifou-se)

No tocante à fixação do quantum arbitrado, observe-se que a norma acima prevê
uma reparação  de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de invalidez
permanente.

A tabela anexa à Lei nº 11.945/09 dispõe o percentual que deve ser adequado ao
grau da invalidez permanente constatado através do laudo oficial, para se chegar ao valor de-
vido pela Seguradora. 

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados: 

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT).  INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL.  PA-
GAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABE-
LA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.  INDENIZAÇÃO LEGAL. VA-
LOR  QUANTIFICADO  EM  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  LEI  N.
6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. TERMO A QUO.EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO I.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por
igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.II.
A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apu-
rada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento da-
noso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. Agravo re-
gimental improvido.”  (AgRg nos EDcl no REsp 1215796/SP, Rel.  Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011,
DJe 15/04/2011). (Grifei)

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL.  PAGAMENTO PROPORCIONAL.  POSSIBILIDADE.  AGRA-
VO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. Em situações
de invalidez parcial, é correta a utilização de tabela para redução pro-
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porcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Precedente. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1368795 / MT,
Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, D.J.: 12/04/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.1
- Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da uti-
lização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro
obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.2 - Agravo regi-
mental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1360777 / PR, Rel.:Minis-
tra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, D. J.: 07/04/2011). 

No mesmo sentido é a Súmula nº 474, do Tribunal da Cidadania, vejamos:

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

Dito isto, considerando que, nos termos da tabela, a perda completa da  função
anatômica e/ou funcional de uma das mãos corresponde a 70% (setenta por cento) do valor
máximo estabelecido, bem ainda levando em consideração que o laudo médico constatou que
a debilidade parcial permanente do segmento anatômico se deu na proporção de 10% (dez
por cento) (fls. 13), chega-se a seguinte equação: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) X
70% X 10% = R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Outrossim, importante salientar que não merece prosperar a tese da seguradora de
que o parecer apontou debilidade apenas do dedo da mão esquerda, uma vez que o documento con-
feccionado pelo expert é claro ao ressaltar: “verifica-se limitação (10%) da flexão do 2º quirodácti-
lo esquerdo e consequentemente da função de preensão da mão esquerda.” - (fls. 13).

Desse modo, infere-se que o montante do ressarcimento apurado pelo magistrado pri-
mevo está inferior ao que o promovente possui direito, conforme demonstrado acima, razão pela
qual a tese albergada pela seguradora não merece prosperidade.

Friso, também, que não cabe a majoração do valor devido, em respeito ao princípio
do non reformatio in pejus.

Portanto, entendo não ser possível a redução da indenização securitária, em confor-
midade com a fundamentação delineada.

No que tange ao início da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça já fir-
mou entendimento no sentido da referida rubrica incidir a partir do dia em que se sucedeu o evento
danoso, tendo, inclusive, já editado a Súmula nº 580, com a seguinte redação:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” (Súmula
580 do STJ)

Desembargador José Ricardo Porto
 6



Apelação Cível nº 0004974-14.2012.815.0181

Já os juros moratórios devem começar a fluir desde a citação, conforme disciplinado
na sentença combatida, senão vejamos:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação. (Súmula 426 do STJ)

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR E DESPROVEJO O RE-
CURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12/R02

Desembargador José Ricardo Porto
 7


