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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001065-59.2013.815.0041
Origem : Comarca de Alagoa Nova
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque
Apelado : Ivanilson Florêncio da Silva
Advogada : Ismênia Cordeiro Espínola

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

Segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em
se  tratando  de  seguro  obrigatório  DPVAT,   todas  as
seguradoras que compõem o consórcio, conforme previsão
do art. 7º da Lei nº 6.194/74, são legitimadas, administrativa
ou judicialmente, a pagar a indenização, não havendo que se
falar  em  exclusividade  obrigacional  de  determinada
seguradora.

MÉRITO.   SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  CONDENAÇÃO.  AUTOR
ACOMETIDO  DE  INVALIDEZ  PARCIAL  INCOMPLETA
NA ORDEM DE 50% PARA AMBOS OS PUNHOS. TABELA
DA LEI  11.945/2009.  25%  DA INDENIZAÇÃO  MÁXIMA
PARA CADA PUNHO.  QUANTIA JÁ PAGA NA SEARA
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ADMINISTRATIVA.  INEXISTÊNCIA  DE  VERBA  A  SER
COMPLEMENTADA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  AUTORAL
PROVIMENTO.

- Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

- Para o caso de perda completa de mobilidade de um dos
ombros,   cotovelos,  punhos ou dedo polegar,  a  tabela  de
seguro de acidentes pessoais prevê indenização equivalente
a  25% (vinte e cinco por cento) da indenização máxima, o
que equivale a R$3.375,00. Tendo sido a  limitação do autor
aferível na ordem de 50%, este percentual sobre o valor do
equivalente  aos  25%  da  indenização  máxima,  dá,
exatamente, R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais
e  cinquenta  centavos),  o  que  totaliza  a  quantia  de
R$3.375,00  (três  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco  reais),
referente  aos  dois  punhos  –   quantia  já  paga  na  seara
administrativa, não havendo mais o que complementar.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitada a preliminar, no
mérito, dar provimento à apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Itaú Seguros S/A
contra  sentença de  fls.  164/166,  prolatada pelo  Juízo  da  Comarca de Alagoa
Nova,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  Seguro  DPVAT  por  Invalidez,
Diferença  do  Valor  Pago  Administrativamente,  ajuizada  por  Ivanilson
Florêncio da Silva em face da recorrente. 
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O juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar a
demandada  “a  pagar  ao  promovente  a  título  de  indenização,  relativo  ao  seguro
DPVAT, a título de complementação a importância de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e
vinte e cinco reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir da data da citação e
de acordo com o índice judicial INPC.”

Condenou  ainda  a  promovida  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do
valor da condenação.  

Em  suas  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  169/174,  a
apelante aduz, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir
sob  o  argumento  de  que  o  débito  já  foi  pago  administrativamente  ao
promovente, e a ilegitimidade passiva da seguradora consorciada. 

No  mérito,  aponta  divergência  entre  os  dois  laudos
existentes nos autos, requerendo, por fim, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 181.

Manifestação Ministerial, fls. 187/191, opinando pela rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  observo que a alegada carência de ação por
falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o promovente já recebeu os
valores  devidos  integralmente  na  via  administrativa,  da  maneira  como  foi
posta, confunde-se com o mérito recursal e será apreciada como tal.
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Da preliminar de Ilegitimidade passiva.

A  apelante  argui  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,
sustentando que a  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A
deveria  responder  pela  lide,  vez  que  passou  a  representar  as  seguradoras
consorciadas.

Alegação  essa  não  merecedora  de  guarida  pois,  segundo
entendimento  pacífico  da  jurisprudência  pátria,  em  se  tratando  de  seguro
obrigatório DPVAT,  todas as seguradoras que compõem o consórcio, conforme
previsão  do  art.  7º  da  Lei  nº  6.194/741,  são  legitimadas,  administrativa  ou
judicialmente,  a  pagar  a  indenização,  não  havendo  que  se  falar  em
exclusividade obrigacional de determinada seguradora. 

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se nesse sentido,
vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.

PRELIMINARES.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  E  ILEGITIMIDADE

PASSIVA.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.

NÃO  OCORRÊNCIA.  MÉRITO.  PERDA  AUDITIVA  TOTAL

BILATERAL DE 50%. COMPROVAÇÃO POR AVALIAÇÃO MÉDICA.

GRADAÇÃO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA METADE DO

TOTAL  DA  INDENIZAÇÃO.  MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO.

READEQUAÇÃO  DO  JULGADO  QUANTO  AOS  HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.  DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA

SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DO ART.  557,

DO 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

1 Art.  7°.  a  indenização  (...)  será  paga  (...)  por  um  consórcio  constituído,  obrigatoriamente,  por  todas  as  sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.
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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.

Assim, com fulcro no art. 557, caput, do código de processo civil, nego

seguimento ao recurso,  deixando intacta a decisão verberada. (TJPB;

APL 0000251-63.2011.815.0511;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB

27/08/2015; Pág. 11)

Destarte,  fazendo  a  recorrente  parte  do  consórcio  de
seguradoras  do  Seguro  DPVAT,  patente  está  sua  legitimidade  passiva.
Consequentemente, não se faz necessária a inclusão da Seguradora Líder para
integrar  a  lide  na  qualidade  de  litisconsorte  passiva,  pelo  que  rejeito  a
preliminar.

Mérito

Infere-se  dos  autos  que  o  autor,  ora  apelado,  ajuizou  a
presente ação com o objetivo de receber a diferença da indenização do seguro
DPVAT  em  consequência  da  alegada  invalidez  permanente  em  ambos  os
punhos resultante de acidente automobilístico ocorrido no dia 18 de março de
2013, quando conduzia uma motocicleta HONDA/CG 150, Titan KS, cor preta,
placa  KFQ-8306/PE,  ano/modelo  2005/2006,  nas  imediações  da  divisa  com a
cidade de Areia-PB.

Observa-se,  pois,  a  existência  de  documentos
comprobatórios (Boletim de Ocorrência, laudos e exames médicos) dando conta
de  que  o  promovente,  em  decorrência  de  acidente  automobilístico,  ficou  a
padecer de debilidade permanente em ambos os punhos, em grau MÉDIO (fls.
94/94v).
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Assim, resta comprovado o dano indenizável nos termos
da Lei nº 6.194/74.

Diante disso,  passo à análise do valor  devido a título  do
quantum indenizatório.

Prestigiando o princípio do “tempus regit actum”,  deve ser
observada a redação vigente à época do acidente (29/05/2011).

Dispõe o art. 3º da Lei  nº 6.194/74, modificado pela Lei nº
11.945/2009.

Art. 3º  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 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:

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:
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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; e

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 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.

( … )

Os  dispositivos  transcritos  estabelecem  quais  danos
pessoais são cobertos pelo seguro e respectivos valores. Uma das espécies de
danos indenizáveis é a invalidez permanente.

De acordo com o parágrafo primeiro daquele dispositivo, a
invalidez  permanente  se  divide  em  total  e  parcial  e  esta  subdivide-se  em
completa e incompleta.

Conforme  Avaliação  Médica  Pericial  de  fls.  94/94v,  o
apelado, em decorrência do acidente narrado na inicial, ficou com  debilidade
permanente em ambos os punhos, em grau MÉDIO.

Logo,  o  caso  em  análise  trata  de  invalidez  permanente
parcial,  porque  a  lesão  sofrida  se  enquadra  em  uma  das  hipóteses  dos
seguimentos  orgânicos  ou  corporais  que  correspondem  ao  valor  parcial  da
cobertura.
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Caracterizada  a  invalidez  permanente  parcial,  impõe-se
classificá-la como completa ou incompleta.

O  promovente/apelado  está  acometido  de  invalidez
permanente parcial incompleta, pois a extensão das perdas da mobilidade de
ambos os punhos foi quantificada em 50% (cinquenta por cento).

O acidente ocorreu em 18 de março de 2013. Diante disso,
deve ser aplicada a regra do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, que
disciplina  a  indenização  para  os  casos  de  invalidez  permanente  parcial
incompleta, cujo conteúdo volto a transcrever:

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

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.

Observando  a  tabela  do  anexo  da  referida  lei,  a  perda
completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
enquadra-se no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)2 do teto da lei de
regência e, conforme mandamento do inciso supracitado, deve-se multiplicar o
valor  máximo  da  cobertura  pelo  percentual  correspondente  à  lesão  (R$
13.500,00 x 25%), chegando ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta
e cinco reais) para cada punho.

Em  seguida,  procede-se  à  redução  proporcional,
multiplicando R$ 3.375,00 pelo percentual de 50% (cinquenta por cento), porque
a perda dos movimentos de cada punho são de repercussão média (R$ 3.375,00

2 ANEXO (art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974) - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
inferiores
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x 50%), chegando ao valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos).

Como  houve  a  perda  de  mobilidade  dos  dois  punhos,
multiplica-se a quantia de  R$ 1.687,50 por 2, totalizando R$ 3.375,00 (três mil,
trezentos e setenta e cinco reais), importância já paga administrativamente pela
recorrente  ao autor,  fato  informado pelo  próprio promovente na inicial,  não
havendo qualquer diferença a ser complementada. 

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  DOU  PROVIMENTO  à  apelação  para
reformar  a  sentença  de  primeiro  grau,  julgando  improcedente  o  pedido
autoral, invertendo o ônus sucumbencial, cuja cobrança ficará sobrestada, nos
moldes  do  art.  98,  §  3º,  do  CPC/15,  por  ser  a  parte  beneficiária  da  justiça
gratuita.

É como voto.

Presidi o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  08  de  agosto  de  2017.
Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 09 de agosto de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
            R E L A T O R A
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