
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001121-75.2011.815.0231 - 3ª Vara de Mamanguape.
Relator :  João Batista  Barbosa – juiz  convocado para substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Bradesco Cia de Seguros.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A)
Apelado : José Antônio da Silva.
Advogado : Abraão Costa Florêncio de Carvalho (OAB/PB 12.904)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO
SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  REJEIÇÃO.  INTERESSE  PROCESSUAL.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
APRESENTAÇÃO  DA  CONTESTAÇÃO.  REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA  DA  INVALIDEZ.  DATA  DO  LAUDO
MÉDICO.  MÉRITO. APLICAÇÃO  DO  PERCENTUAL
DEFINIDO NA TABELA. LEI nº 6.194/74. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

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

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima relatados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  por  unanimidade, rejeitar  as  preliminares  de
ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual; rejeitar a prejudicial de
prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Bradesco Cia de
Seguros em face da sentença de fls. 158/161 que, nos autos da Ação de Cobrança de
Seguro DPVAT ajuizada por José Antônio da Silva, julgou parcialmente procedente o



pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta
e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento. Condenou a suplicada
nas  custas  processuais  e  nos  honorários  advocatícios  em  20%  sobre  o  valor  da
condenação.

Irresignado,  o  demandado  interpôs  recurso  apelatório  (fls.
164/178),  suscitando  as  preliminares  de  ilegitimidade  passiva,  ausência  de  interesse
processual e a prejudicial de prescrição. No mérito, requereu a aplicação correta dos
percentuais determinados na tabela de indenização do seguro DPVAT.

Contrarrazões às fls.245/252.
 
A Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.  261/270,

opinou pela rejeição das preliminares. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso
para manter integralmente a sentença.

É o relatório. 

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade passiva   ad causam:

A apelante  alega  que  a  parte  legítima  para  figurar  no  polo
passivo  da  lide  é  a  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A,
responsável pelo pagamento da indenização. 

Tal  alegação,  contudo,  não  merece guarida,  já  que,  em casos
como o presente,  o Seguro Obrigatório DPVAT poderá ser buscado em qualquer
seguradora que opere no complexo. Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO
DPVAT.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  POSSIBILIDADE  DE  AJUIZAMENTO  DA
DEMANDA  CONTRA  QUALQUER  DAS  SEGURADORAS
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO. INTELIGÊNCIA DO ART.
7º  DA LEI  Nº  6.194/74.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR. (...)  De
acordo com o art.  7.  º  da Lei  nº 6.194/74,  qualquer seguradora
integrante  do  consórcio  formado  para  fins  de  assegurar,  em
caráter  geral,  cobertura  para  as  indenizações  decorrentes  de
acidentes  de  veículos  em  vias  terrestres,  pode  integrar  o  polo
passivo nas ações de cobrança de seguro DPVAT. (...) (STJ, REsp
1098365/PR,  Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 26/11/2009). (STJ, Súmula nº
580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
(...)  (TJPB;  APL  0000597-93.2015.815.0601;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti; DJPB 10/05/2017; Pág. 6) 

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.



Da preliminar de falta de interesse processual 

Alega o apelante que o autor carece de interesse processual haja
vista que não apresentou requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação. 

Ocorre que a interposição da ação ocorreu antes do julgamento
do RE nº 631.240 no STF, o qual estabeleceu a regra de transição de que nas ações
ajuizadas até a conclusão do julgamento do recurso extraordinário (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  (no  caso  em  exame,  a  seguradora)  já  tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse
em agir pela resistência à pretensão;

(III) Omissis

Desta feita, considerando que a contestação foi apresentada em
15/07/2011, portanto, antes do julgamento acima mencionado, está presente o interesse
processual do promovente, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada1. 

Da prescrição

Afirma  o  apelante  que  a  pretensão  do  autor  encontra-se
prescrita,  porquanto  o  acidente  ocorreu  em 31/03/2008,  porém a  ação  somente  foi
interposta em 11/05/2011, após o decurso do prazo prescricional de três anos2.

Contudo,  observe-se  que  o  promovente  somente  teve  ciência
efetiva da invalidez permanente após o laudo médico em 28/04/2010 (fl.15), quando
findou o tratamento médico para a sua reabilitação. Sendo assim, no caso dos autos,
somente a partir do laudo iniciou a contagem do prazo prescricional para a cobrança do
seguro DPVAT. No mesmo sentido: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO.  SEGURO  DPVAT.

1PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. (...). É aplicável ao caso a regra de transição fixada pelo STF no
re  n.  631.240,  no  sentido  de  que  é  dispensável  o  prévio  requerimento  administrativo  quando
ocorrida contestação de mérito na ação proposta. Prefacial rejeitada. Apelações cíveis. Cobrança de
seguro  obrigatório  DPVAT.  Indenização.  Cálculo.  Grau  de  invalidez  apurada  em  laudo  médico  e
considerando o percentual de perda constante da tabela prevista na Lei de regência. Valor indenizatório.
Majoração. Desprovimento do primeiro apelo, provimento parcial do segundo. O valor da indenização do
seguro obrigatório DPVAT deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no
laudo médico, o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência e a quantia
máxima  prevista  em  Lei  (r$  13.500,00).  (TJPB;  APL 0033545-35.2010.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 15/05/2017; Pág. 13) 

2 Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, 
e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 



SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE
AUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL.
APLICAÇÃO DO ART. 206, §3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO
INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE
DA  INCAPACIDADE.  CONFECÇÃO  DO  LAUDO  PERICIAL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRI- BUNAL
DE  JUSTIÇA PELO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. RESP Nº 1.388.030/ MG. INOCORRÊNCIA DO
INSTITUTO  PRESCRICIONAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
TERMO  DE  INCIDÊNCIA.  EVENTO  DANOSO.  PRECEDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Considerando que a natureza
do Seguro Obrigatório DPVAT é de responsabilidade civil, conforme o
art.  206,  §3º,  IX,  do  Código  Civil,  a  pretensão  de  cobrança  de
indenização prescreve em três anos. Conforme enunciado sumular
nº 278, do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. De acordo com
a  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  proclamada  em
julgado decidido sob o rito dos repetitivos,  exceto nos casos de
invalidez permanente notória,  a  obtenção da ciência do caráter
permanente de incapacidade pela vítima de trânsito, dar-se-á com
a confecção do laudo médico pericial. Conforme entendimento do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  “nas  hipóteses  em  que  se  busca  a
indenização do seguro obrigatório DPVAT, o termo inicial da correção
monetária  é  a  data  do  evento  danoso.  ”  (STJ.  AgRg  no  REsp
1543500 / PR, Rel.  Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
Data  do  Julgamento  17/03/2016,  DJe  28/03/2016).  (TJPB;  APL
0001448-91.2014.815.0141;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
22/05/2017; Pág. 15) 

Assim, rejeito a prejudicial arguida.

Mérito

A presente  lide versa sobre indenização decorrente de Seguro
Obrigatório  DPVAT,  que  se  caracteriza  por  ser  um  contrato  legal,  de  cunho
eminentemente  social,  com  regras  definidas  em  norma  própria,  regido  pela  Lei  nº
6.194/74.

O promovente ingressou com a presente ação de indenização
decorrente do Seguro DPVAT, alegando que foi vítima de acidente automobilístico em
31/03/2008,  do  qual  resultou  politraumatismo  no  membro  inferior  direito.  O
promovente passou por procedimento cirúrgico e permaneceu internado até 03/05/2008,
quando iniciou o tratamento médico, submetendo-se à fisioterapia para a reabilitação do
membro. Entretanto, em 28/04/2010, laudo médico informou que o promovente teve
perda funcional do membro em 75% (setenta e cinco por cento), o que fundamentou o
pedido de indenização do seguro DPVAT.  

Na  sentença  o  magistrado  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20206&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CCart206
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20543&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart543
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20543&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart543
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20206&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CCart206


e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento.

Pois bem.

O DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos  Automotores  de  Via  Terrestre)  tem  por  finalidade  dar  cobertura  a  danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Desta feita, qualquer vítima
de acidente envolvendo um veículo automotor de via terrestre - ou seu beneficiário -
pode requerer a indenização deste seguro.

Estando provado que ocorreu o acidente e que o promovente
sofreu danos permanentes e/ou definitivos, devida é a indenização. No caso em tela, o
laudo de fl. 82 comprova que houve invalidez permanente parcial de 75% (setenta e
cinco por cento) do membro inferior direito em decorrência do acidente.

Com  relação  à  quantificação  da  indenização,  esta  deve  ser
diretamente  proporcional  à  extensão  do  dano  físico.  Observa-se  nos  autos  que  o
acidente  automobilístico  ocorreu  em 31/03/2008,  momento  em que  a  Lei  6.194/74
produzia seus efeitos, com a seguinte redação:

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:
(...)
II  -  até  R$ 13.500,00 (treze mil  e  quinhentos  reais) -  no caso de
invalidez permanente; 
(…)

§ 1
o
 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:
(...)
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.

No mesmo sentido é a súmula nº 474 do STJ:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial



do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez.

In casu, foi demonstrado na avaliação médica (fls. 80/82) que o
sinistro resultou em incapacidade parcial intensa de 75% (setenta e cinco por cento) do
membro inferior direito. 

Assim, 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), resulta no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais), que seria devido no caso de perda anatômica e/ou funcional total do membro,
entretanto, como a perda funcional foi de 75% (setenta e cinco por cento), ela incidirá
sobre o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), totalizando
uma indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil,  oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), conforme restou fixado na sentença recorrida.

Sendo assim, não há o que ser modificado no quantum aplicado
pelo magistrado de primeiro grau. 

Feitas  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001121-75.2011.815.0231 - 3ª Vara de Mamanguape.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Bradesco Cia de
Seguros em face da sentença de fls. 158/161 que, nos autos da Ação de Cobrança de
Seguro DPVAT ajuizada por José Antônio da Silva, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta
e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento. Condenou a suplicada
nas  custas  processuais  e  nos  honorários  advocatícios  em  20%  sobre  o  valor  da
condenação.

Irresignado,  o  demandado  interpôs  recurso  apelatório  (fls.
164/178),  suscitando  as  preliminares  de  ilegitimidade  passiva,  ausência  de  interesse
processual e a prejudicial de prescrição. No mérito, requereu a aplicação correta dos
percentuais determinados na tabela de indenização do seguro DPVAT.

Contrarrazões às fls.245/252.
 
A Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.  261/270,

opinou pela rejeição das preliminares. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso
para manter integralmente a sentença.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de julho de 2017.

  João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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