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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
PRELIMINARES.  FALTA DE  INTERESSE  DE
AGIR.  NECESSIDADE DE  PRÉVIO
ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES DO STF. CONTESTAÇÃO DE
MÉRITO  APRESENTADA.  RESISTÊNCIA  À
PRETENSÃO  INAUGURAL  EVIDENCIADA.
REJEIÇÃO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
SEGURADORA  COMPONENTE  DO
CONSÓRCIO  RESPONSÁVEL  PELO
PAGAMENTO  DAS  INDENIZAÇÕES  DO
SEGURO  DPVAT.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE
AJUIZAMENTO  EM  FACE  DE  QUAISQUER
SEGURADORAS. REJEIÇÃO.

-  Apresentada  contestação  meritória  da  seguradora
promovida,  resta  demonstrada  a  resistência  à
pretensão autoral, subsistindo o interesse de agir.

-  “A  jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as
seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro
DPVAT  são  solidariamente  responsáveis  pelo
pagamento das indenizações securitárias, podendo o
beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma
delas”. (STJ,  Quarta  Turma,  REsp  nº  1108715  PR
2008/0283386-8,  Relator  Ministro  Luís  Felipe
Salomão, DJe 28/05/2012).
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MÉRITO.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA.  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO
DE  CAUSALIDADE.  LAUDO  PERICIAL.
APLICAÇÃO  DA LEI  6.194/74  ATUALIZADA
PELA LEI  11.945/2009.  ENUNCIADO  474  DA
SÚMULA DO  STJ.  APURAÇÃO  DO  GRAU  E
PROPORÇÃO DA DEBILIDADE. MONTANTE
CORRETO. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Para  a  configuração  do  direito  à  percepção  do
seguro DPVAT, basta a prova eficaz da ocorrência do
sinistro e do dano decorrente,  além do nexo causal
entre eles, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74,
que  dispõe  sobre  Seguro  Obrigatório  de  Danos
Pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via
terrestre, ou por sua carga, as pessoas transportadas
ou não.

-  Presente  o  nexo  de  causalidade  entre  a  alegada
debilidade permanente parcial da vítima e o acidente
automobilístico  noticiado  nos  autos,  devida  a
indenização pleiteada.

- O Enunciado 474 da Súmula do STJ dispõe que “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau de invalidez”. Logo, quando a
incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas
estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o
percentual  máximo  previsto,  mas  sim  fração
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro.

- Tendo a sentença apelada aplicado corretamente o
grau de lesão, apurado pela perícia, sobre o percentual
previsto  na  tabela  da  Lei  nº  6.194/74,  não  merece
acolhimento  o  pleito  de  minoração  do  valor  da
condenação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação interposta  pela  Mapfre  Vera  Cruz
Seguradora  S/A hostilizando  sentença  oriunda  do  Juízo  da  2ª  Vara  da
Comarca de Santa Rita  nos autos da Ação de Cobrança movida por  Daniel
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dos Santos Silva.

Narra  a  inicial  que  o  autor  foi  vítima  de  acidente
automobilístico, no dia 25/04/2010, ocasionando “traumatismo intracraniano
+ afundamento de crânio + edema cerebral” (fls. 04), razão pela qual ajuizou
a presente demanda, pleiteando o pagamento de seguro obrigatório DPVAT.

Em sentença (fls. 112/114), a magistrada julgou procedente o
pedido do promovente, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE  O  PEDIDO  para  condenar  a
demandada a pagar ao autor o valor de R$ 4.050,00
(quatro mil e cinquenta reais) a título de indenização
do valor do seguro obrigatório DPVAT, com juros de
mora a partir da citação, no percentual de 1% ao
mês,  a  teor  do  disposto  no  artigo  406  do  CC  e
correção  monetária  pelo  INPC  a  partir  do
pagamento a menor.
Condeno  a  promovida  em  custas  processuais  e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.”

Inconformada, a parte promovida interpôs recurso de apelação
(fls. 117/131), alegando, de forma preliminar, a carência de ação por falta de
interesse de agir e a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões
sofridas.  Sustenta,  ainda,  a  necessidade  de  aplicação  da  tabela  de  forma
gradativa e de acordo com o grau da lesão. Por fim, pleiteia o reconhecimento
da sucumbência recíproca no caso dos autos. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 138/152).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
155/156).

É o relatório. 

VOTO.

A decisão  ora  recorrida  fora  publicada  sob  a  vigência  do
Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual tal regramento deverá
regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do recurso contra aquela
interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os  termos  dispostos  no  Novo  Código de  Processo  Civil,  conheço  do
Recurso Apelatório, passando a sua análise.
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1. Das Preliminares

1.1. Da Falta de Interesse de Agir

Aduziu a seguradora que a vítima, antes do ingresso em juízo,
não deduziu anteriormente pedido administrativo diretamente em face da ré,
acarretando a falta de interesse processual para propositura da demanda. 

Requer,  assim,  a  extinção  do  processo,  sem  resolução  do
mérito. 

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega, e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, lhe trará benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  processual,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e
utilidade na atuação do Judiciário.

In casu, o promovente pleiteia o recebimento de indenização
relativa  ao  seguro  DPVAT,  em  razão  de  acidente  automobilístico  que  lhe
lesionou em caráter definitivo. Para conseguir seu objetivo, manejou ação de
cobrança.

Sobre  o  tema,  tem-se  que,  em  recentes  pronunciamentos,  o
Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  julgamento  dos  Recursos
Extraordinários  nº.  839.314  e  824.704,  revendo  posicionamento  até  então
uníssono, passou a entender que, em ações de cobrança do seguro DPVAT,
deve  o  autor  justificar  a  provocação  do  Poder  Judiciário,  demonstrando  a
existência  de  pretensão  resistida,  esta  consubstanciada  na  prova  do  prévio
requerimento administrativo. Confira-se:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CIVIL  E
PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL
JULGADA  PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  RE
631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para
o exercício do direito de ação é compatível com o
princípio  do  livre  acesso  ao  Poder  Judiciário,
previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal,
conforme  firmado  pelo  Plenário  da  Corte  no
julgamento  de  repercussão  geral  reconhecida  nos
autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2.
A ameaça  ou  lesão  a  direito  aptas  a  ensejar  a
necessidade de manifestação judiciária do Estado só
se  caracteriza  após  o  prévio  requerimento
administrativo,  o  qual  não  se  confunde  com  o
esgotamento  das  instâncias  administrativas. (...)”
(STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
10/10/2014, publicado em 16/10/2014).
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“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL.
CONTRATO  DE  SEGURO.  DPVAT.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS
FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
SUM.  283/STF.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO  GERAL  NÃO  EXAMINADA  EM
FACE  DE  OUTROS  FUNDAMENTOS  QUE
OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...)
Ausente  o  pedido  administrativo  prévio  perante  a
seguradora,  não  já  que  se  falar  em  pretensão
resistida  a  justificar  a  propositura  da  presente
demanda,  inexistindo,  assim,  interesse  de  se
ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o
direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito
de petição. 3. Para que exista o direito processual de
ação, devem estar presentes as condições da ação,
sem  os  quais  não  se  justifica  o  integral
desenvolvimento  da  atividade  jurisdicional.  4.  Não
existe  a  necessidade  do  esgotamento  das  vias
administrativas,  mas  a  necessidade  do  prévio
requerimento administrativo,  o indício de que deve
existir  a  tentativa  de  fazê-lo,  a  ponte  de  gerar  a
pretensão  resistida  e  configurar  a  necessidade,  de
intervenção do Poder Judiciário. (...)”
(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
29/09/2014, publicado em 02/10/2014) .

Não se desconhece que o direito de ação é constitucionalmente
garantido,  à  vista  do  que  dispõe  o  art.  5º,  XXXV,  da  Constituição da
República: "...a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça  a  direito". Contudo,  a  exigência de  requerimento  prévio,  na  via
administrativa, não tem o condão de malferir tal prerrogativa, uma vez que nas
demandas em que se busca o recebimento de indenização de seguro DPVAT
sequer  se  vislumbra  ameaça  de  lesão  a  direito  que  necessite  de  tutela
jurisdicional,  nos  casos  em  que  o  pleito  não  fora  anteriormente  aviado
administrativamente.

Tal posicionamento teve como base o Recurso Extraordinário
631.240⁄MG, julgado pela Corte Suprema, sob o regime da Repercussão Geral,
que concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo perante
o  INSS,  para  os  segurados  exercerem  o  direito  de  ação  no  Judiciário.  O
acórdão restou assim ementado:

“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
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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
caracterizado o interesse em agir  e  o  feito  deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e
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(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.”
(STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
03.09.2014 - grifei). 

Inobstante  tal  constatação,  tem-se  como  caracterizado  o
interesse  de  agir  pela  resistência  à  pretensão  inaugural  manifestada  pela
apresentação de contestação de mérito pela seguradora requerida.

Assim, conquanto inexista,  in casu, prova do requerimento na
esfera administrativa, insurgindo-se a parte ré em face do pleito autoral, resta
configurada,  de  forma inequívoca,  sua  objeção ao  pleito  autoral,  surgindo,
desta forma, o interesse de agir superveniente. 

Rejeito, pois, a preliminar.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva

A  seguradora sustentou,  ainda,  sua  ilegitimidade  passiva,
aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do seguro DPVAT cabe à
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A, a  partir  do
advento da Resolução SUSEP/CNSP n.º 154. Sem razão.

Na presente matéria, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, do qual faz parte a
apelante,  são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações
securitárias, podendo o respectivo crédito ser cobrado em face de qualquer
uma delas, na forma do  art. 275 do Código Civil, sendo-lhe assegurado, em
todo caso,  o  direito  de  regresso.  Seguindo  esse  raciocínio,  confiram-se  os
arestos:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  QUE  NÃO
LOGRA  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  SEGURADORA.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
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SÚMULA  N.  211/STJ.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME  NA  VIA  DO  RECURSO  ESPECIAL.  1.
Mantém-se  na  íntegra  a  decisão  recorrida  cujos
fundamentos  não  foram  infirmados.  2.  Qualquer
seguradora que opera no sistema pode ser acionada
para pagar o valor da indenização correspondente
ao  seguro  obrigatório,  assegurado  o  direito  de
regresso. Precedentes. 3. Aplica-se o óbice previsto
na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no
recurso  especial,  não  obstante  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  não  foi  apreciada  pela
Corte a quo. 4. O acesso à via excepcional, nos casos
em que o Tribunal a quo, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não regulariza a omissão
apontada,  depende  da  veiculação,  nas  razões  do
recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A
via  do  recurso  especial  não  é  adequada  para  a
interpretação de preceitos constitucionais. 6. Agravo
regimental  improvido”  (STJ,  Processo  AGA
200700303466 AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  870091  Relator
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Sigla do órgão STJ
Órgão  julgador  QUARTA  TURMA  Fonte  DJ
DATA:11/02/2008 PG:00106) – (grifo nosso).

“COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  ALEGADA
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.  PRETENSÃO
RESISTIDA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  SUBSTITUIÇÃO  DO
POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA  PELA
SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DO
SEGURO  DPVAT  S/A.  DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PROVAS  APRESENTADAS  PELO  AUTOR.  CAPA
DE  CARTÃO  DE  RETORNO  EM  COMPLEXO
HOSPITALAR  E  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
MERAS  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  POR
REPRESENTANTE DA VÍTIMA. DOCUMENTAÇÃO
INAPTA  A  COMPROVAR  A  OCORRÊNCIA  DO
ACIDENTE.  NEXO  CAUSAL  NÃO
DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE
INDENIZAR.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO
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DO RECURSO. 
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.  Todas  as  seguradoras  são  corresponsáveis  pelo
pagamento  da  indenização  a  que  a  vítima  ou
beneficiário  tem  direito,  podendo-se  pleitear  a
indenização  perante  qualquer  seguradora
participante do convênio constituído para esse fim,
não  havendo  que  se  falar  em  responsabilidade
exclusiva  da  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do
Seguro DPVAT.
3.  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente,  independentemente  da  existência  de
culpa,  haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer
franquia de responsabilidade do segurado (art. 5º, da
Lei nº 6.194/1974).
4.  O Boletim  de  Ocorrência,  quando  se  resume  a
retratar  declarações  unilaterais  prestadas  pela
vítima ou pelo seu representante, é incapaz de, por si
só,  comprovar  a  veracidade  dos  fatos  nele
retratados”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00013782320148152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 17-10-
2017).

Portanto,  não  se  pode  falar  em  ilegitimidade  passiva  da
recorrente  no  presente  caso  já  que  a  responsabilidade  solidária  decorre  do
próprio  sistema legal  de  proteção,  nos  termos  do art.  7º  da  Lei  6.194/74,
motivo pelo qual REJEITO a preliminar em comento.

2. Do mérito

O  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  Causados  por
Veículos Automotores de Via Terrestre – Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº
6.194,/74, com a finalidade de assegurar às vítimas de acidentes causados por
veículos  automotores  de  via  terrestre  a  cobertura  dos  danos  pessoais,
compreendidas as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica. 

Para a configuração do direito à percepção do seguro DPVAT,
basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do dano decorrente, além do
nexo  entre  eles,  nos  termos  da  lei  n.  6.194/74,  independentemente  de
verificação de culpa.
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No  caso  em  disceptação,  o  nexo  de  causalidade  restou
devidamente comprovado, uma vez que o Laudo Médico (fls. 14) informa que
o promovente, ora apelado, foi vítima de acidente automobilístico, tendo sido
encaminhado,  inclusive,  pelo SAMU ao Hospital  de Emergência e  Trauma
Senador  Humberto  Lucena,  onde  foi  diagnosticado  com  “traumatismo
intracraniano + afundamento de crânio + edema cerebral CID 10 S 06 9”
(fls. 14).

Nesses  termos,  considerando  a  narrativa  do  autor,  os
documentos acostados aos autos, e a própria natureza das lesões evidenciadas
na  aludida  documentação,  evidenciado  resta,  a  meu  sentir,  o  nexo  de
causalidade.

Assim  sendo,  não  merece  prosperar  a  alegação  da  apelante
acerca da não comprovação do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido
em 25 de abril de 2010 e as lesões sofridas, corroboradas pelo perito judicial.

Ultrapassada  tal  questionamento,  há  de  se  ressaltar  que  a
fixação do valor  indenizatório a  título  de  seguro  DPVAT deve  obedecer  a
proporcionalidade a ser aplicada à situação.

Após  o  advento  da  Lei  nº  11.945/2009,  que  introduziu
alterações na Lei nº 6.194/1974, houve a adoção do sistema de gradação do
valor da indenização decorrente do Seguro Obrigatório, tomando como base o
disposto no respectivo Laudo Médico.

O entendimento sobre a proporcionalidade a ser observada na
fixação do montante dessa verba indenizatória foi, inclusive, objeto da Súmula
nº  474 do Superior  Tribunal  de Justiça,  afirmando que  “a indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.

Dispõe  a  Lei  6.194/74,  com  redação  atualização  pela  Lei
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: 
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente; e 
(...)
§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
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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 caso em disceptação, o laudo confeccionado apurou que o
acidente  provocou  “traumatismo  crânio  encefálico  com  edema  cerebral
(30%)”, resultando em “epilepsia generalizada” (fls. 107).

Portanto,  tratando-se  de  incapacidade  incompleta,  estipulada
em grau menor, deverá ser aplicada sobre percentual previsto em lei para a
respectiva lesão a fração correspondente ao nível de comprometimento.

 
Nesse contexto, nos termos da tabela anexada ao art. 3º da Lei

nº 6.194, de 19.12.1974, tem-se que  “lesões neurológicas que cursem com:
(a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de
orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa
do  controle  esfincteriano;  (d)  comprometimento  de  função  vital  ou
autonômica”  representa  100%  (cem  por  cento)  do  teto  da  indenização
securitária em referência. Na hipótese, o expert atestou ser a lesão neurológica
no percentual de 30% (trinta por cento) desse valor, o que redunda na quantia
de  R$  4.050,00  (quatro  mil  e  cinquenta  reais),  sendo,  portanto,  correto  o
decreto judicial.

Em  relação  ao  pleito  de  reconhecimento  de  sucumbência
recíproca,  sem maiores delongas, desde já, adianto que também não merece
acolhimento o argumento da recorrente. Isso porque, consoante se infere da
exordial, o autor ingressou com a presente demanda requerendo a indenização
do  seguro  DPVAT  mencionando  expressamente  que  o  montante  seria
estabelecido de acordo com o percentual de invalidez apurado pelo perito. 

Ante  o  exposto,  REJEITO as  preliminares  e,  no  mérito,
NEGO PROVIMENTO  ao recurso apelatório mantendo-se incólume todos
os termos da sentença vergastada. 

Por  via  de  consequência,  majoro  os  honorários  advocatícios
fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §§ 1º e 11, do Novo Código de Processo Civil.
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É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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