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APELAÇÃO  CÍVEL   –   AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  DPVAT  –  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE
AÇÃO REJEITADA  –  CONTESTAÇÃO APRESENTADA  –
LESÕES  DE  CRÂNIO-FACIAL  –   DANO  ANATÔMICO
PARCIAL DE 25% – COMPROVAÇÃO  – APLICAÇÃO DA
LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO –  FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O GRAU
DA INVALIDEZ – SENTENÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO  PEDIDO  – PROPORCIONALIDADE  – SÚMULA 474
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  – UTILIZAÇÃO
DA  NORMA  Nº  11.945/09  – INDENIZAÇÃO  JUSTA  E
EQUÂNIME – INSURGÊNCIA EM FACE DO PERCENTUAL
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  –
AUTOR  QUE  RESTOU  EM  PARTE  VENCIDO  –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AJUSTAR
A VERBA HONORÁRIA. 

Embora  não  tenha  havido  o  requerimento  administrativo
antes  do  ajuizamento  da demanda na  esfera  judicial,  no
momento em que a seguradora apresenta a contestação,
inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as partes.

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.  em face da sentença (fls.  71/73)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi que, nos autos da
Ação  de  Cobrança  de  Seguro  nº  0000537-03.2014.815.1201  movida  por
Cassio Félix da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para
condenar a promovida ao pagamento da quantia indenizatória no valor de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de 1%
ao  mês  desde  a  citação  e  correção  monetária,  bem  ainda  aos  ônus  da
sucumbência,  relativos  às  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  à
base de 20% (vinte por cento).

Irresignada com a decisão, a promovida argui, preliminarmente,
a inépcia da inicial,  uma vez que a autora deixou de comprovar  o sinistro.
Suscita ainda a carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto a
parte autora não procurou administrativamente a seguradora a fim de receber a
indenização ora pleiteada.

No  mérito,  aduz  a  existência  de  dúvida  acerca  do  nexo  de
causalidade  da  debilidade  da  vítima,  haja  vista  não  constar  boletim  de
ocorrência  apto  à  sua  demonstração.  Insurge-se,  ainda,  em  face  da
condenação  em honorários  advocatícios  que  restou  omissa  quanto  ao  seu
parâmetro, se o valor da causa ou da condenação, bem ainda em razão de
haver desconsiderado que o autor restara parcialmente vencido em seu pedido.
Acrescenta ter havido omissão também quanto à correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 130).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer, opinando pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (fls. 137/142).

VOTO

Anoto  que o  caso  dos  autos  é  de  Apelação  Cível contra  a
sentença publicada em cartório no dia 05/03/2015, anterior, portanto, ao dia de
início da vigência do Novo Código de Processo Civil1, subsumindo-se a espécie
ao antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14 e1.046,
todos do CPC/2015,  além do art.  6º  da  LINDB e art.  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal. 

Sendo  assim,  passo  à  apreciação  do  recurso  à  luz  do
CPC/1973.
1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O

termo final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do
art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei
brasileiras. Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia
18/03/2016.  Nesse  sentido  o  Enunciado  Administrativo  nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão
administrativa do dia 2 de março de 2016.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO:

Alega a recorrente ser o autor carecedor de ação, em virtude
de não ter procedido ao prévio requerimento administrativo para o pagamento
do seguro obrigatório DPVAT.

Pois bem. O interesse de agir ou processual configura-se com a
existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juízo.
A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência
por parte do devedor da obrigação, já que 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.

Nos  casos  de  DPVAT,  é  bem verdade  que,  não  havendo  o
requerimento  prévio  junto  às  seguradoras,  em  regra,  não  se  materializa  a
resistência dessas empresas quanto ao pagamento de indenização securitária
requerido previamente.

No entanto, com a apresentação de contestação, resistindo ao
pagamento da indenização requerida em juízo, resta afasta a falta de interesse
de  agir,  porquanto  entende-se  que  teria  havido,  por  parte  da  Seguradora,
resistência ao requerimento acaso formulado administrativamente. 

Assim,  rejeito  a preliminar de ausência de interesse de agir
suscitada no recurso.

Em relação a segunda preliminar, arguida em sede recursal, de
inépcia da inicial ante a ausência de comprovação do sinistro, tem-se que se
confunde com o próprio mérito, razão pela qual será oportunamente analisada.

Mérito.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por  Cássio
Félix da Silva em face da  Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A,  objetivando o recebimento de seguro de trânsito  em razão de
acidente  automobilístico  sofrido  em  25/01/2012,  do  qual  teria  ocasionado
afundamento do osso frontal à direita.

Da  análise  do  acervo  probatório,  observo  que  os  laudos
médicos de fls. 11/19 atestam a existência de lesões decorrentes de acidente
pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Nesse tirocínio, entendo não restar dúvidas, de acordo com os
laudos  médicos  apresentados  aos autos,  notadamente  o  de fl.  11,  no  qual
consta  ter  sido  o  paciente,  ora  recorrido,  internado  naquele  Hospital  de

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Emergência  e  Trauma,  por  ter  sido  vítima  de  acidente  motociclístico  com
trauma  de  face  e  fratura  de  órbita,  ali  permanecendo  por  cinco  dias  para
tratamento, com alta hospitalar ocorrida no dia 29/01/2012, devido à evolução
satisfatória.

De igual modo, o laudo médico produzido como prova pericial
em juízo afirma que o autor/apelado possui dano anatômico parcial permanente
que  compromete  apenas  em  parte  um  segmento  corporal  da  vítima,  no
percentual de  25% (vinte e cinco por cento), fl. 69v.

A propósito,  em se  tratando  de  sinistro  ocorrido,  em 25  de
janeiro  de  2012,  aplicam-se  como  parâmetros  de  condenação  os  critérios
previstos na legislação nº 6.194/74 com a alteração dada pela Lei 11.945/09
cujo  anexo prevê o  pagamento  de indenizações de acordo com o grau de
repercussões das debilidades nos casos de invalidez permanente.

Com  efeito,  a  Lei  nº.  11.945/09  modificou  o  art.  3º  da  Lei
6.194/74 e, em seu anexo, criou uma Tabela para estabelecer os percentuais a
serem adotados em relação ao teto previsto  em lei,  incluindo desde danos
corporais menos graves, até a invalidez total e o evento morte.

Demais  disso,  a  recorrente  sequer  apresentou  prova  que
pudesse refutar as conclusões do laudo apresentado pelo expert nomeado pelo
Juízo, tendo, inclusive, na ocasião de sua nomeação, dispensado a indicação
de assistente técnico para acompanhar os trabalhos (fl. 68).

É cediço que a indenização do seguro DPVAT deve ser medida
proporcionalmente,  de  acordo  com  o  grau  da  debilidade  apresentada  pelo
segurado em decorrência do sinistro, assim como dispõe a súmula nº 474 do
Superior Tribunal de Justiça a seguir disposta:

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

Por seu turno, o Colendo STJ posiciona-se no sentido de que,
para  que  seja  empregada  a  proporcionalidade  na  aplicação  do  quantum
indenizatório,  é possível  a utilização dos parâmetros insculpidos pela Lei nº
11.945/09  bem  como  pela  tabela  anexa  que  apresenta  percentuais  de
debilidades  e  patamares  que  servem  como  norte  para  a  quantificação  da
reparação securitária:

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

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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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.2

Acerca  do  tema,  colaciono  julgado  decidido  em  âmbito  de
Recurso Repetitivo  o qual  assentou a  obrigatória  utilização dos critérios de
proporcionalidade na fixação da indenização, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART.  543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  DPVAT.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  INVALIDEZ
PARCIAL.  INDENIZAÇÃO  A SER  FIXADA DE  ACORDO
COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA
N.º 474/STJ.  1.  Para efeitos do art.  543-C do Código de
Processo Civil:  A indenização do seguro DPVAT, em caso
de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga
de  forma  proporcional  ao  grau  da  invalidez  (Súmula  n.º
474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.3

Assim,  considerando  a  extensão  das  lesões  e  o  grau  de
invalidez, bem como os critérios de proporcionalidade, os valores fixados na
sentença estão corretamente aplicados, porquanto extraídos da tabela anexa à
lei nº 11.945/2009.

Noutro giro,  em relação aos honorários advocatícios,  assiste
razão em parte ao recorrente ao afirmar que a sentença restou omissa quando
arbitrou a verba honorária em 20% sem fixar um parâmetro. Contudo, entendo
não ter havido sucumbência recíproca, mas, sim, que deve ser considerado,
para fixação da verba horária, que o autor restou vencido em parte do pedido.

Dispõe o art. 85, em seu parágrafo segundo, do CPC que “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,  não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau
de zelo do profissional ; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a
importância  da  causa;  IV  –  o trabalho realizado pelo  advogado e  o  tempo
exigido para o seu serviço”.

2 (AgRg no AREsp 473.711/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/06/2014, DJe 27/06/2014)
3 STJ. REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013;

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Como se vê, o Código de Processo Civil, deixa a critério do
magistrado, analisados os requisitos sobreditos, a fixação da verba honorária,
entre um mínimo de 10% e um máximo de 20%.

Estabelecida  essa  premissa,  entendo  que,  na  hipótese  dos
autos, a verba honorária deve ser arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, considerando os critérios acima elencados, o fato de o
autor ter sido vencido, em parte, quanto ao pedido, bem ainda o recurso ora
sob análise (§11 do art. 85).

No tocante à pretensão da correção monetária, entendo que a
tese recursal não comporta acolhimento uma vez que o Juízo de primeiro grau
a fixou a partir da citação, conforme se colhe da sentença, senão vejamos:

julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência,
condeno  a  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro
DPVAT  S.A.  ao  pagamento  de  R$  3.375,00  (três  mil
trezentos e setenta e cinco reais) à parte autora referente à
indenização  por  invalidez  permanente,  atualizados
monetariamente  e acrescidos de juros legais no valor de um
por cento ao mês desde a citação.

Assim, à mingua de recurso da parte autora, não obstante o
entendimento  jurisprudencial  em contrário,  deve  permanecer  o  termo inicial
fixado na sentença, não havendo razões para tergiversar-se.

Frente  ao  exposto,  dou  parcial  provimento  ao  recurso,
apenas para fixar a condenação em honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

                                     
G/03
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