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APELADOS : os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL  –  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA
DE  AÇÃO  POR  FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR  –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
CONTESTAÇÃO DA LIDE PELA SEGURADORA RÉ –
PRETENSÃO RESISTIDA – PRECEDENTES DO STF –
UTILIDADE  E  ADEQUAÇÃO  NO  AJUIZAMENTO  DA
DEMANDA  –  PRESENÇA  DE  CONDIÇÃO  PARA  O
REGULAR  EXERCÍCIOS  DO  DIREITO  DE  AÇÃO  –
PREFACIAL AFASTADA – REJEIÇÃO.

Embora não tenha havido o requerimento administrativo
prévio,  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.

Com  a  pretensão  resistida  emerge  a  utilidade  do
ajuizamento  da  demanda  e  interesse  de  agir,  ficando,
assim, configurada a condição para o regular exercício
do direito de ação.

PRESCRIÇÃO –  PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL –
DATA  EM  QUE  O  SEGURADO  TEVE  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE  LABORAL –  NÃO
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ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. 

O  prazo  prescricional  para  propositura  da  ação  de
cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é
de três  anos,  conforme disposto  no art.  206,  §  3º,  do
Código Civil.

O  termo  inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação  de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral.

APELAÇÃO  CÍVEL   –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO DPVAT – TRAUMATISMO INTRACRANIANO
–  DEBILIDADE  PARCIAL   –  PERDA PARCIAL  DOS
SENTIDOS  DA  VISÃO  E  DA  AUDIÇÃO  –
COMPROVAÇÃO  – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA
ÉPOCA DO SINISTRO  –   FIXAÇÃO DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  DE  ACORDO  COM  O  GRAU  DA
INVALIDEZ  – PROPORCIONALIDADE  – SÚMULA 474
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA   –
INDENIZAÇÃO  JUSTA  E  EQUÂNIME  –  MATÉRIA
DECIDIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO –
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL/73   –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser realizado com
base na lei vigente à data da ocorrência do evento.

Comprovada a debilidade permanente parcial, através de
Laudo realizado por perito oficial, devida é a indenização
de forma proporcional.

“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, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Rene Ezequiel Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital
que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  Seguro  DPVAT  nº  0040483-
12.2011.815.2001 movida em face da Mafre Vera Cruz Seguradora,  que julgou
procedente em parte o pedido, condenando a promovida a pagar a indenização do
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seguro obrigatório DPVAT, a quantia de R$ 2.025,00 (correspondente a perda de
50%  da  visão)  e  R$  1.350,00  (correspondente  a  perda  de  50%  da  audição),
totalizando  R$  3.375,00  (três  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco  reais),  corrigido
monetariamente a partir do evento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.

Após  oposição  e  acolhimento   de  embargos  declaratórios,  a
sentença foi modificada e integrada, para fixar que, “considerando que, no caso dos
autos, autor e réu foram simultaneamente vencedores e vencidos, mas em grau
diverso”,  fixou-se  a  verba  honorária  em  15%  sobre  o  valor  da  condenação,
distribuída recíproca e proporcionalmente, de forma que o autor suportará 75% e o
réu 25% do valor apurado, fazendo-se a compensação.

Irresignado  com  tal  decisão,  o  autor  Rene  Ezequiel  Ferreira
recorreu,  alegando  merecer  reforma  a  sentença  com  base  nos  seguintes
argumentos: a) o laudo traumatológico assinado pelo Departamento de Medicina
Legal  do  Estado  da  Paraíba,  atesta  que  o  autor/apelante  encontra-se  com
debilidade permanente nos membros inferiores e membro superior direito;  b)  de
acordo com o mesmo laudo, o autor apresenta-se com debilidades auditiva e da
visão  permanentes;  c)  à  época  em  que  ocorrido  o  acidente  (08/10/2007),
encontrava-se em vigor a Lei nº. 6.194/74, que previa o  quantum indenizatório no
importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese de morte e
invalidez  permanente,  não  se  aplicando  a  tabela  incorporada  à  Lei  do  Seguro
DPVAT  pela  MP nº.  451,  que  teve  vigência  a  partir  de  16/12/2008.   Ao  final,
requereu a condenação da recorrida na verba honorária,  em sua integralidade o
provimento do recurso, a fim de que fosse elevado o valor da condenação para o
importe de R4 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).   

A promovida  Mafre Vera Cruz  Seguradora S.A. (Mafre Seguros
Gerais)  também recorreu. Suscita a prejudicial de mérito da prescrição, alegando
que o apelado  “em nenhum momento comprova que ficou em tratamento durante
todo o período de mais de 3 anos, posto que o laudo traumatológico de fls. 10,
mencionado na r.  sentença,  não é capaz de afastar a prescrição pois só indica
sequelas  e  não  há  menção  de  tratamento”.  Acrescenta  que  o  laudo  foi
confeccionado três anos após o acidente, na data em que se operou a prescrição,
comprometendo o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão. Ainda em sede
preliminar, argui a carência de ação, por falta de interesse processual, em virtude de
o  demandante  não  ter  acionado  administrativamente  a  seguradora.  Pugnou,  ao
final, pelo acolhimento das questões preliminar e prejudicial suscitadas.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  167/172,  pelo  autor/primeiro
recorrente,  aduzindo que o  “o  pedido administrativo para pagamento  de seguro
formulado  pelo  segurado  ou  beneficiário  não  pode  consistir  em  requisito
indispensável  para  o  ajuizamento  da  demanda,  sob  pena  de  se  prestigiar  uma
inconstitucionalidade ante o teor do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”,  sendo
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certo que o laudo traumatológico atesta as debilidades sofridas pelo autor.

A ré/segunda recorrente apresentou suas contrarrazões ao recurso
autoral,  aduzindo que  “o art.  3º da Lei nº.  11.482/07 taxativamente fixou o valor
indenizável, no que diz respeito aos casos de invalidez permanente, referindo-se
que  a  indenização  será  de até  R$ 13.500,00”,  prevendo  o  teto  máximo para  a
indenização, razão pela qual requereu o desprovimento do apelo.

Instada  a  manifestar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer, opinando pelo desprovimento de ambos os recursos (fls. 187/191).

É o relatório.

Decido.

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada antes
da entrada em vigor  do novo CPC (Lei  nº  13.105/2015),  o  presente julgamento
deverá ser norteado pelo Código de Processo Civil  anterior (Lei  nº 5.869/1973),
conforme  orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado
Administrativo nº 2, proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de
2016. 

Sendo assim, passo à apreciação do recurso à luz do CPC/73:

Preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir:

Em que pesem as alegações tecidas,  tenho que a prefacial  não
enseja acolhimento.

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

Assim, com a pretensão resistida emerge a utilidade do ajuizamento
da demanda e interesse de agir,  ficando,  assim, configurada a condição para o
regular exercício do direito de ação.

É bem verdade que atualmente a jurisprudência vem evoluindo no
sentido de exigir a comprovação do esgotamento da via administrativa, através de
requerimento formulado às seguradoras, antes do efetivo ingresso na esfera judicial.

No entanto, neste caso específico, em que a apelante apresentou
contestação  ao  pedido  exordial  restou  configurada  a  instauração  do  conflito  de
interesses e, assim, o interesse de agir do autor.
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Nesse sentido, eis a jurisprudência do STF, proclamada em sede de
Recurso  Extraordinário  n.º  631.240,  julgado  sob  a  sistemática  de  Repercussão
Geral cuja ementa dispõe:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM
AGIR. 1. A instituição de condições para o regular  exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver  necessidade de ir  a  juízo.  2.  A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise.  É  bem de  ver,  no  entanto,  que  a  exigência  de  prévio
requerimento  não  se  confunde  com  o  exaurimento  das  vias
administrativas.  3.  A  exigência  de  prévio  requerimento
administrativo  não  deve  prevalecer  quando  o  entendimento  da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação
do  segurado.  4.  Na  hipótese  de  pretensão  de  revisão,
restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício  anteriormente
concedido,  considerando  que  o  INSS  tem  o  dever  legal  de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser  formulado  diretamente  em  juízo  –  salvo  se  depender  da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula  de  transição  para  lidar  com  as  ações  em  curso,  nos
termos a seguir expostos.  6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão  do  presente  julgamento  (03.09.2014),  sem  que
tenha  havido  prévio  requerimento  administrativo  nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso
a ação tenha  sido ajuizada no âmbito  de Juizado  Itinerante,  a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção  do  feito; (ii)  caso  o  INSS  já  tenha  apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir
pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir.  7.  Nas ações sobrestadas,  o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena  de  extinção  do  processo.  Comprovada  a  postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher  todas  as  provas  eventualmente  necessárias  e  proferir
decisão.  Se  o  pedido  for  acolhido  administrativamente  ou  não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio  requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
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caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais.  9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada
no  pedido  administrativo  em  30  dias,  sob  pena  de  extinção.
Comprovada a postulação administrativa,  o INSS será intimado
para  que,  em  90  dias,  colha  as  provas  necessárias  e  profira
decisão  administrativa,  considerando  como data  de  entrada  do
requerimento  a  data  do  início  da  ação,  para  todos  os  efeitos
legais.  O  resultado  será  comunicado  ao  juiz,  que  apreciará  a
subsistência ou não do interesse em agir.

Isso posto,  deixo de acolher a prefacial de ausência de interesse
de agir.

Prejudicial de mérito da prescrição:

A  ré/segunda  recorrente  afirma  ter  ocorrido  a  prescrição  da
pretensão autoral, haja vista o transcurso de mais de três anos entre o evento e o
ajuizamento da ação, bem como ter sido o autor submetido ao laudo pericial tão
somente  no  último  dia  do  prazo  prescricional,  sem  que  tenha  demonstrado
encontrar-se em tratamento a justificar o adiamento na submissão à perícia médica.

Extrai-se  dos  autos  que  o  autor  ajuizou  a  presente  ação  em
12/09/2011  (fl.  02),  pleiteando  a  condenação  da  Seguradora  ao  pagamento  do
seguro  obrigatório  (DPVAT),  em  virtude  de  acidente  de  trânsito  ocorrido  em
08/10/2007.

Com efeito, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação em
que  o  beneficiário  buscar  o  pagamento  da  indenização  referente  ao  seguro
obrigatório é de três anos, nos termos do disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código
Civil.

Contudo, é cediço que o pedido de pagamento de indenização feito
à seguradora suspende a prescrição até que o segurado tome conhecimento da
correspondente decisão administrativa, conforme orientação da Súmula n. 229/STJ:

"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o
prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

Mas, como já visto, in casu, não houve requerimento administrativo
prévio, e se estivesse correndo o prazo prescricional, estaria interrompido, diante do
ajuizamento  da  ação  perante  o  Juizado  Especial  até  o  trânsito  em  julgado  da
decisão de extinção proferida no âmbito do processo. 
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In casu, portanto, embora não se tenha nos autos a data precisa em
que houve o trânsito em julgado da sentença (fl. 94), pelo lapso temporal entre sua
prolatação  (05/09/2011)  e  o  ajuizamento  da  segunda  ação  de  cobrança  nesta
Justiça  Comum  ordinária  (12/09/2011),  é  forçoso  concluir  que  o  fenômeno  da
prescrição não teria sucedido, considerando que o juizamento da ação no Juizado
Especial deu-se no dia 06 de outubro de 2010 (fl. 90), antes, portanto, de completar-
se três anos da data do sinistro.

Não se pode olvidar, por outro lado, que, em relação ao termo inicial
do aludido prazo prescricional, também restou decidido que este se dá com a data
em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos termos
da Súmula 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

E o que seria essa ciência inequívoca? Na espécie, por mais que a
vítima sentisse redução em suas funções orgânicas, esse fato não seria suficiente
para  autorizá-la  a  pleitear  indenização,  pois  a  legislação do DPVAT exige  mais,
requer invalidez ou debilidade "permanente".

Atente-se  ser  o caráter  permanente  da  invalidez  inalcançável  ao
leigo em Medicina, pois, para se afirmar que a lesão é permanente,  leia-se, sem
perspectiva  terapêutica,  mister  concluir  pela  inviabilidade  de  quaisquer  dos
tratamentos disponíveis, o que não é possível sem os conhecimentos de alguém da
referida área de atuação.

Vale  ressaltar  que  não  se  pode  confundir  ciência  da  lesão  com
ciência do caráter permanente da invalidez. Confira-se o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito:

CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRESCRIÇÃO
TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  INCAPACIDADE  LABORAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo
o  qual  o  prazo  prescricional  para  propositura  da  ação  de
cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três
anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do Código Civil.
2.  "O  termo  inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação  de
indenização,  é  a  data  em  que  o  segurado  teve  ciência
inequívoca  da  incapacidade  laboral"  (Súmula  n.  278/STJ).
Ainda, o pedido referente ao pagamento de indenização pela
seguradora  suspende  o  prazo  de  prescrição  até  que  o
segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229/STJ).
3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos
autos, afastou a tese de prescrição, por ser incerto o termo inicial
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desta, uma vez que não ficou comprovado que a parte autora foi
cientificada acerca da negativa do pagamento requerido na via
administrativa.
Dissentir  de  tal  conclusão  demandaria  o  reexame do  contexto
fático-probatório dos autos,  inviável no âmbito desta Corte,  por
força do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 341.788/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  15/10/2013,  DJe
28/10/2013)

Portanto, não tendo o prazo prescricional transcorrido, seja porque
teria  havido  interrupção  em face  do  ajuizamento  de  ação  anterior,  seja  porque
sequer iniciou-se antes da realização do laudo pericial  e  a consequente  ciência
inequívoca das debilidades, não há que se falar em prescrição.

Forte  nesses  fundamentos, rejeito  a  questão  prejudicial  da
prescrição suscitada.

Mérito.

Trata-se  de  Ação  Ordinária  de  Cobrança  ajuizada  por  Rene
Ezequiel Ferreira em face da Mafre Vera Cruz Seguradora S.A. (Mafre Seguros
Gerais), objetivando o recebimento de seguro em razão de acidente automobilístico
sofrido em 07/10/2007, do qual resultou debilidade permanente em seus sentidos da
visão e da audição.

Embora  alegue  o  primeiro  recorrente/autor  que  faria  jus  a  uma
indenização maior, porquanto “o laudo traumatológico assinado pelo Departamento
de Medicina Legal do Estado da Paraíba, atesta que o autor/apelante encontra-se
com debilidade permanente nos membros inferiores e membro superior direito”, e a
sentença tenha reconhecido apenas as  debilidades nos sentidos da visão e  da
audição, da simples leitura da petição inicial, observa-se o acerto no provimento de
primeiro  grau,  tendo em vista  constou-se  da sua narrativa  a  seguinte causa de
pedir:

Em decorrência do referido acidente, o autor ficou com diversas
sequelas irreversíveis, quais sejam, debilidade permanente dos
sentidos  da  visão  e  da  audição, segundo  atesta  o  Laudo
Traumatológico realizado no Instituto de Polícia Científica,  bem
como laudos médicos em anexo.

Assim sendo, ainda que a perícia médica tenha constatado outras
debilidades no autor, e mesmo que estas tenham decorrido do infortúnio, constitue
inovação recursal a sua reivindicação apenas nesta fase processual.
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O  art.  1.014,  do  Código  de  Processo  Civil,  veda  as  alegações
inovadoras,  não  figuradas  nos  autos  processuais  oportunamente,  conforme  o
disposto abaixo: 

Art.  1.014.  As questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou
de fazê-lo por motivo de força maior. 

Nesse passo, entende-se por inovação todo elemento que possa
servir de base para decisão do Tribunal, não declinado ou discutido no processo
oportunamente, durante o seu trâmite, sendo certo que eventual possibilidade de
arguição só será possível  quando provado motivo de força maior,  haja vista ser
defeso às partes modificar a causa de pedir e o pedido. 

Sobre tal impossibilidade, vale trazer à baila o seguinte precedente
deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO.  PRELIMINAR  EM  SEDE  DE
CONTRARRAZÕES.  PRETENSÃO  RECURSAL.  CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO  PREVISTO  NA LEI  N°  12.844/2013.  PLEITO
NÃO  FORMULADO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  ACOLHIMENTO  DA  PREFACIAL.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  APELAÇÃO.  -  Deve  ser  acolhida  a
preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal,
porquanto a pretensão do insurgente, referente à concessão de
benefício  previsto  na  Lei  nº  12.844/2013,  por  não  ter  sido
postulada em primeiro grau, configura inovação recursal, conduta
vedada pelo ordenamento jurídico. - O art. 932, III, do Código de
Processo  Civil,  autoriza  o  não  conhecimento  de  recurso
inadmissível por decisão monocrática.1 

Da  análise  do  acervo  probatório,  observo  que  o  laudo
traumatológico  elaborado  pelo  Instituto  de  Polícia  Científica  do  Estado  atesta  a
existência de debilidades permanentes na visão e na audição do autor.

Na sentença de piso, o Magistrado entendeu que:

Inicialmente,  importa  destacar  que  a  Lei  nº.  11.482  de
31.05.2007,  decorrente  da  conversão  da  Medida  Provisória  nº
340 de 29.12.2006, que introduziu nova redação no art. 3º da Lei
nº 6.194 de 19.12.1974,  estabelecendo novos valores fixos em
reais para as indenizações cobertas pelo seguro DPVAT, se aplica
ao caso vertente.

1   TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009566220138150391, -  Não possui -,
Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 03-07-2017.
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Isso porque, o acidente que ensejou a invalidez permanente da
segurada  aconteceu  em  08.10.2007  (fl.  11),  quando  já  se
encontrava em vigor a redação da nova Lei nº. 11.482/2007 que
estabeleceu os novos valores para as indenizações cobertas pelo
seguro DPVAT, conforme o grau de incapacidade/debilidade..

E, considerando a incidência da Súmula 474 do STJ, condenou a
promovida a pagar indenização no valor de R$ 3.375,00, sendo R$ 2.025,00 em
razão da perda de 50% da visão e R$ 1.350,00  face a privação de 50% da audição.

No  caso  dos  autos,  observo  a  existência  de  debilidade  parcial,
conforme laudo pericial que atesta ter o autor apresentado perda dos sentidos da
visão e da audição, em decorrência de traumatismo intracraniano (fl. 13).

Nesse contexto 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.

Demais disso, 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
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
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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

Nessa  linha  de  raciocínio,  colaciono  recente  posicionamento
adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 474, DO STJ. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.4

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. SUBLEVAÇÃO DA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO DE AÇÃO
E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA APRECIAÇÃO
DO  PODER  JUDICIÁRIO.  GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS.
DEBILIDADE PERMANENTE CONFIGURADA. CERTIDÃO
POLICIAL  ELABORADA  POR  AUTORIDADE
COMPETENTE.  LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO.
PROVAS  SATISFATÓRIAS.  APLICABILIDADE  DA  LEI
VIGENTE  À  ÉPOCA  DO  SINISTRO.  INDENIZAÇÃO

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;

4 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002148520138150181, - Não possui -,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , DJe em 12-12-2014;
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FIXADA  DE  ACORDO  COM  O  GRAU  DA  INVALIDEZ.
SÚMULA Nº 474, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM.
MEDIDA  COGENTE.   REFORMA  DO  DECISUM.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO  DO RECURSO. - Para
o recebimento da indenização relativa ao Seguro DPVAT,
não  há  necessidade  de  prévio  esgotamento  da  via
administrativa, como condição para o beneficiário ingressar
em juízo, e o interesse  processual liga-se à necessidade de
satisfação de uma pretensão da parte que, se não propuser
a demanda, pode vir a sofrer um prejuízo. - Quando se está
a tratar de indenização de Seguro DPVAT, deve ser aplicada
a lei em vigor à época do sinistro. - Dispondo a lei que as
indenizações serão pagas considerando o valor de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resta evidente que
o teto indenizatório  só é atingido nos casos de morte ou
invalidez total permanente. - Nos termos da Súmula nº 474,
do Superior Tribunal de Justiça, “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será
paga  de  forma  proporcional  ao  grau  da  invalidez.”  -  Em
decisão  prolatada  no  Recurso  Especial  n°  1.303.038/RS,
publicada  em 19/03/2014,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
considerou  a  “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". O relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso desde
que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.5

Dito isto,  entendo que a aplicação da Lei  nº 11.945/09 e de sua
tabela anexa, para o caso em tela, é uma forma justa e equânime de se chegar ao
valor devido na hipótese, uma vez que houve, como dito, a debilidade parcial dos
sentidos da visão e da audição.

Colocada a questão nesses termos, é forçoso concluir o acerto na
sentença recorrida, não havendo o que nela modificar-se.

5 (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00038983020138150371,  -  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,DJe em 02.03.2015);

                                                         Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa 



Apelação Cível n.º 0040483-12.2011.815.2001

Desse modo, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência
de interesse de agir, bem como desacolho a prejudicial de mérito da prescrição, e,
no mérito, nos termos do art. 557, do CPC/73,  NEGO SEGUIMENTO a ambos os
recursos,  por  se  apresentarem  em  confronto  com  súmula  e  jurisprudência
dominante dos tribunais superiores, mantendo incólume a sentença primeva.

Publique-se e Intime-se.

João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
                    Relator

G/03
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