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EMENTA: COBRANÇA. SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE
PARCIAL  INCOMPLETA  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO.  PRELIMINAR DE
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. DESNECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. 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.  COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA.
PROVIMENTO NEGADO.

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.  Nos  casos  de  invalidez  permanente  parcial  incompleta,  será  efetuado  o
enquadramento da perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou
corporais previstos na tabela anexa da Lei nº 6.194/1974, 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.
Inteligência  do  art.  3º,  §1º,  II,  da  Lei  nº  6.194/1974,  na  redação  dada  pela  Lei  nº
11.945/2009.

3. “Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela
para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de in-
validez. Precedentes” (STJ,  AgRg no Ag 1360777/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 07/04/11, publicado no Dje 29/04/2011).

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.º
0001207-73.2014.815.0091, em  que  figuram  como  Apelante  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e como Apelado Edvaldo Sobral de Lima.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.



A Seguradora  Líder  dos  Consórcios  de  Seguro  DPVAT  S.A.  interpôs
Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Taperoá, f. 137/139, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face dela
ajuizada por  Edvaldo Sobral de Lima, que rejeitou a preliminar de falta de interesse
processual  por ausência de prévio requerimento  administrativo,  e,  no mérito,  julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 2.025,00
a título de indenização securitária em favor do Apelado. 

Em suas razões, f. 141/155, repisou a preliminar de ausência de interesse de agir
por  falta  de  demonstração  do  pleito  administrativo,  e,  no  mérito,  sustentou  que  o
Apelado não comprovou sua alegação de que seja portador de debilidade permanente.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que seja acolhida a preliminar, e extinto
o processo, ou, subsidiariamente, no mérito, para que o pedido seja julgado improcedente. 

Nas Contrarrazões, f. 162/165, a Apelada pugnou pela manutenção da Sentença.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, incs. I a III, do Código de
Processo Civil. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, o preparo foi recolhido, f. 258, pelo que presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal haver fixado entendimento no sentido
de  considerar  obrigatório  prévio  requerimento  administrativo  anteriormente  ao
ajuizamento de ação que almeja o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, por dar
ensejo  à  pretensão  resistida  justificadora  da  necessidade  de  intervenção  do  Poder
Judiciário, entendo que a sua ausência, in casu, não configura falta de interesse de agir do
Autor, porquanto a apresentação de Contestação e de Apelação é suficiente para preencher
esse requisito, demonstrando a resistência da Seguradora em pagar a indenização 1,  razão
pela qual rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Passo ao mérito.

Noticiam os autos que o Autor, ora Apelante, sofreu acidente de trânsito no dia
22/2/2014, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito de f. 12, sendo aplicadas as
disposições da Lei n.º 6.194/74, que em seu art. 3º, inc. II, fixa o limite de até 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), observada a proporcionalidade do grau de invalidez.

1 “[…] A propósito, veja-se o AI 126.739 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado unanimemente pela 2ª Turma
em 17.11.1992, que cuidou inclusive do caso em que há contestação de mérito: 'É certo, também, que, proposta
a ação, sem a existência desse ato, contestando o réu a pretensão posta em Juízo, o controle jurisdicional seria
possível.  É  que,  isto  ocorrendo,  tem  o  Judiciário  condições  de  examinar  a  questão  nos  seus  aspectos
controvertidos, em ordem de fazer valer a vontade concreta da lei. Obrigar, em caso assim, a parte a requerer
administrativamente,  para simplesmente obter o indeferimento do pedido,  é fazer  tábula rasa da pretensão
substantiva em favor da regra formal, o que não se coaduna com a concepção moderna do processo, que lhe
empresta caráter instrumental.' […] Constata-se, portanto, que embora inicialmente esta Corte tenha exigido o
prévio requerimento administrativo a título de demonstração do interesse processual – ressalvada a hipótese em
que, a despeito da ausência de pedido, tenha havido contestação de mérito –, a jurisprudência mais recente tem
dispensado esta  medida”  (STF,  RE 631.240/MG,  Rel.  Ministro Luis  Roberto Barroso,  Pleno,  julgado  em
03/09/2014).



O STJ Sumulou o entendimento, com a edição  da  Súmula n.º 4742, de que o
cálculo do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez3, adotando-se a
tabela constante do Anexo I, da Lei n.º 6.164/74.

A Avaliação  Médica  realizada  pelo  Perito  judicial,  f.  94/95,  atestou  o  dano
parcial incompleto no cotovelo esquerdo do Apelado, na proporção de 60%, valor que
deve  ser  aplicado  sobre  o  percentual  de  25%  (perda  da  mobilidade  de  um  dos
cotovelos),  do  limite  indenizatório  máximo,  o  que  corresponde  a  R$ 2.025,00  (R$
13.500,00 x 60% x 25%), como acertadamente decidiu o Juízo. 

Posto isso, rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, conhecido
o Recurso, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau de invalidez".

3 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -  DEMANDA  POSTULANDO  O
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA  OBRIGATÓRIA  (DPVAT)  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO  RECLAMO,  ANTE  A  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. Aferição do
grau de invalidez parcial permanente para fixação da indenização referente ao seguro DPVAT. A
Segunda  Seção,  no  âmbito  de  julgamento  de  recurso  especial  representativo  da  controvérsia,
reafirmou o entendimento cristalizado na  Súmula  474/STJ,  no sentido de que a indenização do
seguro  obrigatório (DPVAT) deve  ser  paga  de  forma proporcional  ao  grau  de  invalidez  parcial
permanente  do  beneficiário  (REsp  1.246.432/RS,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013). Aplicação da Súmula 83/STJ. 
2. Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) que estipula os critérios para o cálculo da indenização proporcional. A Segunda
Seção, também em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela
para se estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez
permanente apurado, nos casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida
Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09) (REsp 1.303.038/RS, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014).
3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg no  REsp  1317744/SP,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.
Marco Buzzi, julgado em 22/05/2014, publicado no DJe de 30/05/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.
INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL.  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL.  OBSERVÂNCIA  DO  ART.  3º,  II,  DA  LEI  6.194/74.  AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a relatoria do insigne Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, firmou entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela
do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de
sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Em caso
de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 473.711/MS, Quarta Turma,
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2014, publicado no DJe de 27/06/2014).


