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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. REJEIÇÃO.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  ACOLHIDA.
EXCESSO  DECOTADO.  MÉRITO.  TRAUMATISMO  CRÂNIO-
ENCEFÁLICO.  DANO  PARCIAL  INCOMPLETO.  PAGAMENTO
PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME PERCENTUAL LEGAL.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  SUCUMBÊNCIA.  ADEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO.

-  “A escolha da seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do
seguro DPVAT pertence tão somente a este,  não sendo oponível a
resolução do CNSP que criou a entidade líder das seguradoras”.1

-  “O autor é quem delimita a lide, deduzindo o pedido na petição
inicial (CPC 141). A sentença deve ser dada de forma congruente com
o pedido (CPC 492), não se podendo conceder ao autor mais do que
ele  pediu,  nem  decidir  aquém  do  que  foi  pedido,  nem  fora  dos
limites do pedido. As matérias de ordem pública estão fora da regra
da  congruência,  pois  o  juiz  tem  de  decidi-las  de  ofício,
independentemente  de  pedido  da  parte  ou  interessado.  Ao
interpretar o pedido, o juiz deve fazê-lo de forma restritiva”2.

-  Em se tratando de indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve
ser aplicada a legislação em vigor à época do sinistro, no caso a Lei nº
11.945/2009,  restando inequívoco,  portanto,  à  luz  de  tal  disciplina,
que o traumatismo crânio-encefálico configura invalidez permanente
parcial  incompleta,  nos  termos  do  laudo  pericial,  autorizando  a
aplicação  proporcional  da  indenização,  de  acordo  com  o  grau  da
lesão, nos termos do teor do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

1 TJPB -  00120090152115001 - Órgão (1 Câmara Cível) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013.
2 Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 948.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad  causam,  acolher  de  ofício  a  preliminar  de  julgamento  extra  petita e  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula
de julgamento de fl. 110.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, Exma.
Juíza de Direito Renata da Câmara Pires Belmont, nos autos da ação de cobrança proposta
por Daniel José da Silva, ora apelado, em face da entidade securitária recorrente.

Na  sentença,  a  magistrada  a  quo  julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão autoral, para o fim de condenar a empresa demandada a pagar ao autor, a título
de indenização securitária, o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), em
razão de invalidez parcial incompleta dos estrutura crânio-encefálica e antebraço esquerdo.

Inconformada  com parcela  do  provimento  singular,  o  autor  ofertou
suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum de primeiro grau, o que fizera ao
argumentar, em apertada suma: preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a ausência de
nexo causal entre a invalidez acometida ao antebraço e o acidente; no mérito, a necessária
adequação do valor indenizatório, dos consectários legais e dos honorários sucumbenciais.

Em seguida, intimado, o polo recorrido apresentou suas contrarrazões,
arguindo a insubsistência das preliminares, bem assim, no mérito, a improcedência do apelo.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter  os  autos  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos do artigo  169,  §  1º,  do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em desate,
adiante-se que o recurso manejado merece ser provido em parte, para adequar a sentença
guerreada aos termos da legislação, bem ainda à mais recente e abalizada Jurisprudência.

A esse respeito, afigura-se fundamental denotar que a controvérsia ora
submetida ao crivo desta Egrégia Corte de Justiça transita em redor do suposto direito do
demandante  à  percepção de  indenização securitária  DPVAT na via  judicial,  haja  vista  o
sofrimento, por parte do polo litigante, em acidente automobilístico, de traumatismo crânio-



encefálico, circunstância a qual lhe rendera a invalidez parcial completa.

Antes, porém, de avançar ao mérito, examino as preliminares.

Sob  referido  subtrato,  destaque-se,  inicialmente,  a  insubsistência  da
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  alicerçada  no  entendimento  de  que  a
responsabilidade pelo pagamento das respectivas indenizações seria da Líder Seguradora.

Com efeito, frise-se que o fato de a SUSEP ter concedido, via Portaria nº
2.797/2007,  à  Seguradora Líder  dos  Consórcios  do Seguro DPVAT S/A,  autorização para
operar com seguros de danos e pessoas, especializada no DPVAT (art. 1º), e, mais, a função
de entidade líder dos consórcios responsáveis pelo pagamento de tais seguros, não retira a
possibilidade de a lide ser voltada contra qualquer das seguradoras que integram o DPVAT.

Ainda, conforme a própria Lei nº 6.194/74, está previsto que, em todo e
qualquer caso, a indenização deverá ser paga pelo consórcio constituído, obrigatoriamente,
por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro DPVAT (art. 7º).

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

A seu turno, quanto à arguição preliminar do descabimento do debate,
in casu, a respeito do cabimento de indenização securitária decorrente da invalidez parcial
permanente do membro superior, tenho que a mesma merece acolhida, notadamente pelo
fato de o provimento, nesse particular, incorrer em julgamento  extra petita, considerando a
ausência  de tratamento de  tal  ponto  na narrativa ou nos  pedidos  exordiais,  bem assim,
consectariamente, a ausência de prova do nexo causal entre tal sequela e o acidente.

Neste cenário, tem-se que a sentença incorreu em  error in procedendo,
materializado na fuga,  pelo  órgão jurisdicional  de  1º  grau,  do seu dever  de  adstrição  à
pretensão autoral. Adentrando em tal questão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery
asseveram que  “o autor é quem delimita a lide, deduzindo o pedido na petição inicial
(CPC 141). A sentença deve ser dada de forma congruente com o pedido (CPC 492), não se
podendo conceder ao autor mais do que ele pediu, nem decidir aquém do que foi pedido,
nem fora dos limites do pedido. As matérias de ordem pública estão fora da regra da
congruência,  pois o juiz tem de decidi-las de ofício, independentemente de pedido da
parte ou interessado. Ao interpretar o pedido, o juiz deve fazê-lo de forma restritiva”3.

Desta feita, corroborando a aplicação jurisprudencial do princípio da
congruência, sub examine, a qual impõe a cassação do decisum naquilo que extrapola o pleito
vestibular, entendo que merece destaque a ementa seguinte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVOGAÇÃO  DE  MANDATO.  PATRONO
ADMITIDO  COMO  TERCEIRO  INTERESSADO.  RESERVA  DOS

3 Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 948.



HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
NÃO OBSERVADO.  VÍCIO ULTRA PETITA.  1.  Pelo  princípio  da
congruência,  cabe  ao  Magistrado  proferir  a  decisão  nos  limites
delineados pelas partes, sendo-lhe defeso ficar aquém (citra petita), ir
além (ultra petita) ou decidir fora (extra petita) do que foi pedido nos
autos, nos termos do art. 460 do CPC. 2. Se a sentença extrapola os
limites da lide e resolve além do que foi discutido pelas partes, é de
se  reconhecer  a  hipótese  de  julgamento  ultra  petita.  No  entanto,
ainda  que  defeituosos,  mas,  em  face  do  ideal  do  aproveitamento
máximo  dos  atos  processuais,  decota-se  a  parte  excedente  da
sentença.  3.  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJDF,  APC:
20080111698906,  Rel.  CARLOS RODRIGUES,  12/08/2015,   6ª  Turma
Cível, Data de Publicação: DJE : 25/08/2015 . Pág.: 256).

Em  razão  da  inteligência  perfilhada  e  vislumbrada  a  ocorrência  de
julgamento  extra petita quanto à consideração, no momento da fixação da indenização, da
invalidez parcial permanente da função motora do membro superior esquerdo, impõe-se a
nulidade da sentença nesse quesito, com o salutar decote da sentença, readequando-se o
montante indenizatório, nos termos do que será feito nos parágrafos seguintes.

Uma vez superada a análise das questões prefaciais e procedendo ao
exame do meritum causae, em específico ao exame do grau de invalidez e do montante total
da indenização securitária, é imperioso lembrar, nos termos do laudo pericial de fl. 55/55v.,
que o autor apelado fora acometido, em razão de acidente automobilístico, de traumatismo
crânio-encefálico em grau residual, em relação ao qual não haveria tratamento.

Nessa  esteira,  emerge  da  leitura  do  exame  técnico,  bem  ainda  das
outras provas, que a lesão indica um estado de invalidez parcial incompleto.

Sob referido prisma,  bem assim considerando que o  sinistro  se  deu
após a vigência da Lei nº 11.945/2009, penso que a indenização deve ser proporcional aos
danos experimentados, exatamente como determina a tabela constante no anexo da referida
norma, que deu nova redação à Lei nº 6.194/74, assim vazada:

“ 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: 
[…]
§ 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  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: 

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial  completa,  a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos  segmentos  orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da  aplicação  do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

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.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009)”.

Em estrita consonância com a disciplina legal acima transcrita, tem-se
que a tabela referenciada em tal artigo determina ser no patamar de 100% (cem por cento) o
valor da indenização em casos de  “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais,
torácicos, abdominais,  pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais
não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora
ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”.

Trasladando-se o posicionamento acima respaldado ao caso em desate
tem-se que, muito embora não tenha havido a invalidez completa da estrutura, os danos
permanentes tiveram considerável repercussão, daí porque o fato atrai a aplicação do artigo
3º, § 1º, I e II, da Lei 6.194/74,  precisamente no percentual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor relativo às lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, acima mencionado.

Sendo assim, entendo que a indenização devida no caso em discussão,
considerada a limitação do feito às sequelas acometidas à estrutura crânio-encefálica e diante
da  exclusão  do  evento  concernente  à  limitação  da  função  do  antebraço,  nos  termos  já
referendados, deve corresponder à quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

Isto porque a indenização securitária deve corresponder a 10% (dez por
cento) daquela prevista para a reparação de  “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais,  torácicos,  abdominais,  pélvicos  ou  retro-peritoneais  cursando  com  prejuízos
funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva,
excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”,
essas  as  quais,  por  sua  vez,  implicam no  equivalente  a  100% (cem por  cento)  do  valor



máximo indenizável, qual seja de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

De outra banda, quanto aos consectários legais, tenho que os mesmos
foram fixados adequadamente no provimento jurisdicional a quo, não merecendo retoques.

Nesse prisma, frise-se, quanto à correção monetária, que o Colendo STJ
possui  Jurisprudência  consolidada  no  sentido  de  que  o  marco  inicial  para  o  início  da
contagem da rubrica é a data do sinistro. A seu turno, naquilo que pertine aos juros de mora,
o Tribunal Superior em referência editou a Súmula nº 426, vazada nos seguintes termos: “Os
juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Quanto aos ônus sucumbenciais, julgo não merecer reforma o decisum,
considerando a sucumbência integral da parte recorrente, bem assim a escorreita fixação das
verbas de patrocínio, estipuladas em percentual consentâneo com o artigo 85 do CPC.

Em  razão  das  considerações  tecidas  e  com  fulcro  no  ordenamento
jurídico vigente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, acolho de ofício
a preliminar de julgamento extra petita, para decotar da sentença a indenização securitária
devida pelas lesões sobrevindas a membro superior esquerdo do apelado, bem como, no
mérito, dou provimento parcial ao apelo, para reduzir o montante indenizatório à alçada de
R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

É como voto. Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad  causam,  acolher  de  ofício  a  preliminar  de  julgamento  extra  petita e  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


