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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
SEGURADORA.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
PRETENSÃO  RESISTIDA  CONFIGURADA.
NEGATIVA  AO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  DO  AUTOR  E
APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TERMO
A  QUO.  DATA  DA  CIÊNCIA  DA  LESÃO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANO  E  NEXO  CAUSAL  DEMONSTRADOS.
DEBILIDADE  PERMANENTE.  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE
COMPETENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
PROVAS SATISFATÓRIAS. DESPROVIMENTO.
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-  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  interesse
processual,  quando  há  prova  de  negativa  ao
requerimento  administrativo  formulado  pelo
promovente,  bem  como  contestação  insurgindo-se
contra  o  mérito  da  demanda,  porquanto
consubstanciada a pretensão resistida.

-  Nas  ações  de  indenização  decorrente  de  seguro
DPVAT, a ciência  inequívoca do caráter permanente
da  invalidez,  para  fins  de  contagem  do  prazo
prescricional, depende de laudo médico, exceto nos
casos de invalidez permanente notória ou naqueles
em que o conhecimento anterior resulte comprovado
na fase de instrução, conforme enunciado na Súmula
nº 573 do Superior Tribunal de Justiça.

-  Comprovada a existência de nexo de causalidade
entre a invalidez acometida ao autor e o acidente de
trânsito,  inexiste  dúvida acerca  do  direito  do
promovente  de  perceber  o  valor  relativo  à
indenização do seguro DPVAT.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  a  prejudicial,  no
mérito, negar provimento ao apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 124/133, interposta pela
Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão proferida
pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 87/92, que julgou
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procedente  o  pedido  formulado  na  Ação  de  Cobrança  de  Seguro  Obrigatório
DPVAT ajuizada por  Sérgio Luís da Silva Carvalho,  mediante a consignação dos
seguintes termos no excerto dispositivo:

Face o exposto,  com fulcro no art.  269,  I,  do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a
SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DE
SEGURO DPVAT S/A a pagar a SÉRGIO LUÍS DA
SILVA BEZERRA o valor  de  R$  9.450,00  (nove mil
quatrocentos  e  cinquenta  reais),  correspondente  a
70% do valor da indenização total (R$ 13.500,00) de
acordo com a tabela prevista na Lei nº 11.945/2009,
acrescido  de  atualização  monetária  pelo  INPC  a
partir da publicação da decisão e juros de mora no
percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação.
CONDENO,  além  do  mais,  a  promovida  ao
pagamento das custas e despesas processuais, além
de  honorários  advocatícios,  estes  fixados  no
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, com fulcro no que dispõe o art. 20, §
3º, do CPC.

Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT
S/A opôs Embargos de Declaração, fls. 98/102, rejeitados às fls. 115/118, e acolhidos
mediante a decisão de fls. 121/122, de seguinte redação:

Face o exposto, com fulcro no art.  269,  I,  do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a
SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DE
SEGURO DPVAT S/A a pagar a SÉRGIO LUÍS DA
SILVA BEZERRA o  valor  de  R$  2.531,25  (dois  mil
quinhentos  e  trinta  e  um  reais  e  vinte  e  cinco
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centavos),  correspondente  a  75%  do  valor  de
indenização  do  Joelho  esquerdo,  de  acordo  com a
tabela  prevista  na  Lei  n.  11.945/2009,  acrescido  de
atualização  monetária  pelo  INPC  a  partir  da
publicação da decisão e juros de mora no percentual
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais de fls. 124/133, a apelante alega,
em  sede  de  prefacial,  ausência  de  interesse  processual  decorrente  da  falta  de
requerimento  administrativo,  bem  como  a  prescrição  trienal  da  pretensão
indenizatória.  No  mérito,  sustenta a  ausência  de  comprovação  do  nexo  de
causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente,  haja vista a inexistência de
documentação  que  comprove  a  debilidade  mencionada.  Por  fim,  pugna  pelo
provimento do reclamo, e pela improcedência do pedido, dando por autênticos os
documentos por si juntados.

Contrarrazões ofertadas, fls. 148/155, rechaçando as
preambulares e demais questões levantadas, para, postulando o desprovimento do
reclamo, majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Adianto, de logo, que a prelilminar de ausência de
interesse  processual não  merece  guarida,  porquanto  caracterizada,  na  hipótese
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vertente, a pretensão resistida.  

Em primeiro lugar, o autor juntou ao feito prova de
negativa  de  pagamento  pela  MBM  Seguradora,  integrante  do  consórcio  cuja
responsável é a Líder Seguros S/A, ora apelante, fl. 11, comprovando o requerimento
administrativo para recebimento da verba correlata. 

Ainda  que  assim  não  fosse,  a  apresentação  de
contestação rechaçando o mérito do processo revela o interesse processual decorrente
da  resistência  à  pretensão  inicial,  consoante  as  orientações  consolidadas  pelo
Supremo  Tribunal  Federal  quando  do  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
631.240/MG.

Nesse sentido, aresto desta Corte:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
DEBILIDADE  PARCIAL  PERMANENTE
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
APELAÇÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.  PRETENSÃO
RESISTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO FATO
E  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  DEVER  DE
INDENIZAR.  LAUDO  PERICIAL  ATESTANDO
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. REDUÇÃO
DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EM
OBSERVÂNCIA  À  PROPORCIONALIDADE  DA
LESÃO  SOFRIDA.  CORRESPONDÊNCIA COM  O
VALOR  PAGO  ADMINISTRATIVAMENTE.
INCIDÊNCIA DA TABELA DE DANOS PESSOAIS,
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CONTIDA  NO  ANEXO  DA  LEI  FEDERAL  Nº
11.945/2009.  PRECEDENTES  DO  STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  Nº  43  DO  STJ.  JUROS  DE
MORA.  INCIDÊNCIA  DESDE  A  CITAÇÃO.
SÚMULA Nº 426 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
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. (...).  (TJPB;  APL  0000145-
79.2014.815.0161;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 06/08/2015; Pág. 17) - grifei.

Então, afasto a preliminar.

Por  conseguinte,  rebato  a  prejudicial  de  mérito
atinente a prescrição trienal.

Com efeito, nos molde da Súmula 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."

Especificamente com relação ao seguro DPVAT, caso
dos autos, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, é dizer, o marco
inicial da contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico atestando essa
condição, consoante enunciado na Súmula 573, da Corte Superior, de seguinte teor:

Nas  ações  de  indenização  decorrente  de  seguro
DPVAT, a ciência  inequívoca do caráter permanente
da  invalidez,  para  fins  de  contagem  do  prazo

Apelação Cível nº 0118252-62.2012.815.2001                                                                                                                                                                           6



prescricional, depende de laudo médico, exceto nos
casos de invalidez permanente notória ou naqueles
em que o conhecimento anterior resulte comprovado
na fase de instrução.

No mesmo viés, o seguinte procedente:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RAZÕES
QUE  NÃO  ENFRENTAM  O  FUNDAMENTO  DA
DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DPVAT. TERMO
INICIAL  DA  PRESCRIÇÃO.  CIÊNCIA  DA
INVALIDEZ.  SÚMULAS  278  E  573,  DO  STJ.
DEMANDA  PRESCRITA.  TESE  DO  RECURSO
ESPECIAL  QUE  DEMANDA  REEXAME  DE
CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno
não  enfrentam  adequadamente  o  fundamento  da
decisão  agravada.  2.  O  cômputo  do  prazo
prescricional,  nas  ações  de  cobrança  envolvendo
seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a
data  da  inequívoca  ciência  da  invalidez  pelo
segurado.  Súmulas  278  e  573,  do  STJ  3.  A  tese
defendida no recurso especial demanda reexame do
contexto fático e probatório dos autos, vedado pela
Súmula  n°  7/STJ.  4.Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento.  (AgInt  no  REsp  1624126/PR,  Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017).

Percebe-se,  assim,  que  o  entendimento  sustentado
pela recorrente,  ao considerar que o termo  a quo é  a data do sinistro,  contraria o
entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça. 

Nesse  caminhar,  apenas  com  o  “relatório  médico
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para avaliação de invalidez permanente (total ou parcial)”, datado de 04 de setembro
de 2012, fl. 17, é que iniciou a prescrição.

A rejeição da prejudicial de mérito se impõe.

Avancemos no mérito.

Sérgio  Luís  da  Silva  Carvalho ajuizou  a  presente
Ação  de  Cobrança, pleiteando  o  recebimento  de  Seguro  DPVAT, em  face  da
Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, argumentando fazer jus ao
recebimento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), em
decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2008, do
qual resultou sequelas permanentes.

Nesta instância revisora,  o cerne da questão reside
em saber se ao promovente é devido o pagamento de indenização a título de seguro
DPVAT, nos moldes declinados na sentença.

A resposta é afirmativa.

Como cediço, para que o pagamento da indenização
referente  ao  seguro  DPVAT seja  deferido,  é  necessário,  além da  comprovação da
morte ou invalidez permanente decorrente de acidente com veículo automotor e da
qualidade de beneficiário, a demonstração do nexo causal entre a morte/invalidez e o
acidente,  os  quais,  nos  termos  do  art.  5º,  da  Lei  nº  6.194/74,  são  considerados
requisitos indispensáveis para o percebimento da indenização pleiteada.

Pela  documentação  acostada  ao  processo,
especialmente o Boletim de Ocorrência Policial, fl.  12, e o Laudo Médico, fl.  17, o
nexo  de  causalidade entre  o  acidente  e  o  dano  sofrido  pela  vítima  restou
devidamente demonstrado.

Ademais,  a  perícia  realizada,  sob  o  crivo  do
contraditório,  fl.  96,  confirmou  as  lesões  que  acometeram  a  vítima,  no  joelho
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esquerdo, não restando dúvidas acerca do seu direito de percebimento à indenização
do seguro DPVAT.

Por fim, registro que a indenização ordenada às fls.
121/122, na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e
vinte e centavos) é proporcional ao grau e a extensão da invalidez ilustrada pela
prova pericial produzida, considerando, ainda, os parâmetros consignados na tabela
anexada à Lei nº 6.194/74 (com alterações da Lei nº 11.945/2009).

Nesse  palmilhar  é  a  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.

Por  outro  quadrante,  ratifico a  condenação  da
promovida em honorários advocatícios, nos moldes fixados na origem, a saber: 15%
(quinze  por  cento)  da condenação,  a um,  porque não se mostra  irrisória;  a dois,
conquanto a sentença que julgou o pedido e arbitrou a verba honorária foi publicada
em 31 de julho de 2014, fl. 93, o que implica na adoção, na espécie, do Enunciado
Administrativo nº 07, do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “Somente aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, na forma no art. 85,
§ 11, do novo CPC”. 

Ante  o  exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR  E  A
PREJUDICIAL, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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