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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024865-46.2012.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira 
APELANTES:  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  do
DPVAT S/A e BCS Seguros S/A
ADVOGADO: Samuel Marques Custódio de Albuquerque
APELADO: Marcelo Almeida dos Santos
ADVOGADO: Emmanuel Saraiva Ferreira

PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo do
pagamento do seguro DPVAT para que a vítima de acidente o
postule  judicialmente,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da
inafastabilidade da jurisdição, previsto na Constituição Federal.

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Todas as seguradoras que fazem parte do consórcio previsto
no artigo 7º da Lei Federal 6.194/74 possuem legitimidade para
figurar  no  polo  passivo  da  ação  de  cobrança  que  visa  ao
recebimento  de  indenização  referente  ao  seguro  obrigatório
DPVAT.
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APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO MÉDICO
ATESTANDO A INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA DE FORMA
MÉDIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DA LESÃO
SOFRIDA. TABELA DE DANOS PESSOAIS. APLICAÇÃO.
SÚMULA 474 DO STJ. PROVIMENTO.

- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau
da lesão. Inteligência da Súmula 474 do STJ, publicada em
19/06/2012,  com  aplicabilidade,  ainda,  da  Lei  Federal  n.
11.945/09, que prevê o percentual respectivo e devido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, dar provimento à apelação. 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A e BCS SEGUROS S/A interpuseram recurso apelatório contra sentença
(f. 122/127) do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada
por MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS, julgou procedente,  em parte,  o
pleito  exordial,  reconhecendo que a  prova acostada  foi  suficiente  para
demonstrar que o promovente, em decorrência do acidente de trânsito
sofrido, faz jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 6.750,00,
além de condenar a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios
na forma pro rata.

Os  apelantes,  nas  suas  razões  recursais  (f.  130/135),
suscitaram as  preliminares de  ilegitimidade  passiva  ad  causam e  de
carência de ação.  No mérito, aduziram que a sentença não se moldou
aos  ditames  legais,  uma  vez  que  não  ficou  demonstrado  que  o
autor/apelado, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 15
de agosto de 2012, sofreu debilidade de modo a receber metade do valor
total da indenização, que é de R$ 13.500,00, o que foi fixado na sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 148/154).



AP n. 0024865-46.2012.815.0011                                                                                                         3

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares,
mas deixou de manifestar-se sobre o mérito da controvérsia (f. 161/166).

É o relatório.

             VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA 
                       Relator

1ª PRELIMINAR:

Inicialmente,  os  apelantes afirmam  carência  da  ação  por
falta de interesse de agir, tendo em vista que o apelado, em nenhum
momento, requereu o pagamento da indenização na via administrativa.
Dizem que, por isso, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, na
forma do art. 267, inc. VI, do CPC.

Tal arguição não deve prosperar.

A pretensão exordial consiste no pagamento, ao autor/apelado,
de  indenização  referente  ao  Seguro  de  Danos  Pessoais  Causados  por
Veículos  Automotores  (DPVAT),  por  ter  sido  ele  vítima  de  acidente
automobilístico  ocorrido  no  dia  15/08/2012,  o  qual  lhe  teria  causado
debilidade permanente em um dos membros inferiores, notadamente no
tornozelo esquerdo.

A tese de que a ação deve ser extinta por falta de interesse
processual não procede, diante da prova efetiva do sinistro e dos danos
causados à vítima, como também da disposição contida no artigo 5º, inc.
XXXV, da nossa Carta Magna, segundo a qual  “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O fato de o apelado não ter requerido na via administrativa o
pagamento da indenização não lhe retira o direito de ingressar em juízo
com ação própria para exigir o que entende ser-lhe devido.

Esta Corte de Justiça já decidiu nesse sentido. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DO  DIREITO  DE
AÇÃO,  POR  FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO. - Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo
do pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente o postule
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judicialmente, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição.  Além  disso,  resta  comprovada  a  existência  de  uma
pretensão resistida se a Ré não efetua o pagamento do seguro após
a citação.1

Assim, rejeito a preliminar.

2ª PRELIMINAR:

A  segunda prefacial,  de  ilegitimidade passiva  ad causam
da  BCS  Seguros  S/A,  também  deve  ser  rejeitada.  Isso  porque  a
responsabilidade civil oriunda dos acidentes automobilísticos gera, para as
seguradoras,  o dever  de  indenizar,  independentemente  de  apuração.
Dessa forma, de acordo com a Lei Federal n. 6.194/74, caberá a qualquer
das participantes do sistema DPVAT o cumprimento da obrigação. 

A seguradora BCS Seguros S/A alega ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo do feito, pois quem deve ser responsabilizada pelos
danos  reclamados  pelo  autor  é  a  Seguradora  Líder, “companhia  de
capital  nacional,  constituída  por  seguradoras  que  participam  dos  dois
consórcios, e que começou a operar em 01 de janeiro de 2008”.  Esses
consórcios foram criados através da Resolução n. 154, de 08 de dezembro
de 2006, devendo, por isso, o apelante ser eximido de culpa passível de
indenização.

Não assiste razão ao apelante nesse aspecto. Nos termos do
art. 275 do Código Civil, a dívida pode ser cobrada, no todo ou em parte,
de um, de alguns ou de todos os obrigados, até que seja inteiramente
quitada, o que afasta a hipótese de ilegitimidade passiva.

Ademais, parte dos recursos obtidos com o emplacamento dos
automóveis e sua renovação é rateado entre as seguradoras, que, juntas,
formam um gigantesco  consórcio  instituído  e  fiscalizado  pelo  Governo
Federal. E é desse Fundo constituído pelas contribuições dos proprietários
de veículos automotores que é retirado o dinheiro para o pagamento dos
prêmios devidos pelo seguro obrigatório DPVAT.

O STJ já se manifestou sobre a matéria, in verbis:

1 Processo  n.  078.2005.000229-0/001,  Relator:  Juiz  Convocado  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Órgão  Julgador:
Primeira Câmara Cível, Julgamento: 22/03/2007, Publicação no DJ: 31/03/2007.
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CIVIL  E  PROCESSUAL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DOS  PROPRIETÁRIOS  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES  DE  VIA  TERRESTRE  (DPVAT).  LEGITIMIDADE
PASSIVA  DE  QUALQUER  DAS  SEGURADORAS.  LEI  N.  6.194/74.
EXEGESE.  DIREITO  EXISTENTE  MESMO  ANTERIORMENTE  À
ALTERAÇÃO  PROCEDIDA  PELA  LEI  N.  8.441/92.  I.  O  Seguro
Obrigatório  de  responsabilidade  civil  de  veículos  automotores  é
exigido  por  lei  em favor das vítimas dos acidentes,  que são suas
beneficiárias,  de  sorte  que  independentemente  do  pagamento  do
prêmio  pelos  proprietários,  devida  a  cobertura  indenizatória  por
qualquer das seguradoras participantes. II. Interpretação que se faz
da  Lei  n.  6.194/74,  mesmo  antes  da  sua  alteração  pela  Lei  n.
8.441/92, que veio apenas tornar mais explícita obrigação que já se
extraía do texto primitivo. III. Recurso especial conhecido e provido.2

Assim,  tanto  a  BCS  Seguros  S/A,  como  a  própria
Seguradora  Líder dos  Consórcios  de  Seguros  DPVAT são  partes
legítimas, sim, para funcionarem no polo passivo da demanda, pois estão
devidamente cadastradas como integrantes do consórcio de seguradoras
DPVAT,  conforme  se  constata  em  consulta  ao  sítio  eletrônico
“www.susep.gov.br."

Diante do exposto, rejeito a segunda preliminar.

MÉRITO RECURSAL.

Quanto  ao  mérito  da  presente  questão,  assiste  razão  aos
apelantes, pelos fatos e fundamentos adiante delineados.

Compulsando os autos, observo que o acidente automobilístico
realmente  aconteceu,  sendo  tal  fato  incontroverso  entre  as  partes,  e
confirmado pelo Laudo Traumatológico de f. 108/108v.

A querela em debate é saber  se o valor  fixado em primeiro
grau, referente à indenização, qual seja, R$ 6.750,00, é compatível com
a extensão da lesão sofrida pela vítima, aqui apelada.

Da  leitura  do  mencionado  Laudo  Traumatológico,  no  quesito
“3º”,  vê-se  que  a  lesão  sofrida  pelo  recorrido  atingiu  seu  tornozelo
esquerdo, causando dano físico parcial no percentual de 50%. 

2 REsp 595105/RJ Recurso Especial 2003/0168290-0; Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior; Órgão Julgador: T4 -
Quarta Turma; Data do Julgamento: 01/09/2005; Data da Publicação/Fonte: DJ 26/09/2005; p. 382 LEXSTJ vol.
194 p. 134.

http://www.susep.gov.br/
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Contudo, quando ocorreu o acidente,  em  15 de agosto de
2012,  já  prevalecia  a  Tabela  Relativa  a  Acidentes  Automobilísticos
(DPVAT), regulada pela Lei Federal n. 11.945/09, anexa do art. 3º da
também Lei Federal n. 6.194/74.

Observando-se a referida Tabela vê-se que o autor/apelado faz
jus  apenas  a  25% da  metade  do  total  da  indenização,  que  é  de  R$
13.500,00, ou seja, 25% de 50%, chegando-se à cifra de R$ 1.687,50,
já que a mencionada Tabela é clara quando afirma: “PERDA COMPLETA
DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL,  JOELHO OU  TORNOZELO” -
25%.

Analisando-se,  ainda,  a  citada  Tabela  (f.  55),  existem  os
percentuais  das  perdas,  no  item  “Danos  Corporais  Segmentares
(parciais)  Repercussões  em  Partes  de  Membros  Superiores  e
Inferiores”. Os percentuais respectivos variam entre 70%, 50%, 25% e
10%,  sendo  que  70%  é  a  geratriz para  chegar-se  aos  demais
percentuais, melhor dizendo, 50%, 25% e 10% são calculados do total de
70%, de acordo com a lesão sofrida.

In casu, vê-se que o valor devido ao apelado é de apenas 25%
de 70%, já que ele teve perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo, segundo a referida tabela.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, a apuração
do grau da invalidez é indispensável. Vejamos:

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:  (Redação     dada     pela     Lei     nº     11.945,     de     2009).  

[…]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e (Incluído     pela     Lei     nº     11.482,     de     2007)  

[…]

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
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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:
(Incluído     pela     Lei     nº     11.945,     de     2009).  

No caso em análise incide a regra do caput do artigo 5º da Lei
6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano, sendo
necessária a aferição do seu grau por meio de laudo técnico, conforme a
Súmula 474 do STJ3 (publicada em 19/06/2012), para cômputo do valor
correspondente devido.

Transcrevo parte da tabela anexa à Lei n. 11.945, de 04 de
junho de 2009:

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual 

Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores e/ou de uma das mãos 70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos ou dedo polegar 25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre
os outros 

10

3 Súmula nº 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
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dedos da mão

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos
dedos do pé

Portanto,  o  valor  a  ser  pago  é  de R$  2.362,50 (dois  mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja,
25% dos 70% descritos na referida tabela, já que  70% do total de
100%, que  é  de  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),
equivale a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim,  o apelo deve ser provido para minorar-se a verba
fixada  em  primeiro  grau,  não  ao  valor  dito  no  recurso,  ou  seja,  R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos),  mas  se  calculando  25%  de  R$  9.450,00  (nove  mil
quatrocentos e cinquenta reais), correspondendo este último valor a
70% do total de 100%, chegando-se ao quantum de R$ 2.362,50 (dois
mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor
realmente devido.

Destarte, sem mais delongas, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou provimento à apelação, para reduzir o quantum
indenizatório ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta
e dois reais e cinquenta centavos), mantendo, por conseguinte, os
demais termos da sentença fustigada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de novembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator
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