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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO. 

Segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em
se  tratando  de  seguro  obrigatório  DPVAT,   todas  as
seguradoras que compõem o consórcio,  conforme previsão
do art. 7º da Lei nº 6.194/74, são legitimadas, administrativa
ou judicialmente, a pagar a indenização, não havendo que se
falar  em  exclusividade  obrigacional  de  determinada
seguradora.

CARÊNCIA  DE  AÇÃO. REQUERIMENTO  NA  VIA
ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  PROVOCÃO DO
ÓRGÃO  JUDICIAL  DIRETAMENTE.  POSSIBILIDADE.
DESACOLHIMENTO.

É prescindível a discussão na esfera administrativa antes da
provocação do órgão judicial para questionar a ausência de
adimplemento do seguro DPVAT.

MÉRITO. SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
ACIDENTE OCORRIDO EM FEVEREIRO/2004. QUANTUM
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INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARA O QUANTUM DE 20
(VINTE)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.    PROVIMENTO
PARCIAL.

A antiga redação da alínea “b” do art. 3º da Lei nº 6.194/74,
vigente na data do acidente – 06/11/1999 –, já determinava a
fixação da indenização securitária proporcional à invalidez
permanente.

O  quantum  indenizatório  deve  ser  arbitrado
proporcionalmente  em  relação  as  circunstâncias  fáticas
comprovadas  nos  autos,  impondo  a  redução  da  quantia
fixada pelo juízo, em razão da inobservância do aspecto da
proporcionalidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar as preliminares e, no
mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Itau Seguros S/A contra
sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux nos autos da Ação
de Cobrança de Seguro DPVAT em face dele  ajuizada por  Joselito Batista da
Silva.

O  Juízo  a  quo rejeitou  as  preliminares  de  ilegitimidade
passiva,  sob o  fundamento  de  que a  demanda podia  ser  ajuizada  em face  de
qualquer seguradora componente do consórcio; e de falta de interesse processual,
por ser prescindível a discussão do fato na esfera administrativa para provocação
do órgão judicial.  Afastou a prejudicial  de mérito,  por inocorrer prescrição em
desfavor de pessoa absolutamente incapaz. No mérito, julgou procedente em parte
o  pedido,  e  condenou o  promovido ao  pagamento  da quantia  de  R$ 9.600,00,
equivalente  a  40  (quarenta)  salários-mínimos  vigentes  à  época  do  sinistro,  em
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razão do evento ter acontecido antes da edição da Lei Federal n° 11.482/07, e por
entender que as lesões físicas permanentes suportadas pelo autor decorreram do
acidente automobilístico ocorrido em 29/02/2004, motivando a decisão no laudo de
corpo de delito realizado pelo IPC. Determinou a incidência de juros de 1% ao mês
a partir da citação e correção monetária, estabelecendo que o termo inicial a partir
do evento. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, arbitrando estes na razão de 10% do valor da condenação.

Argui o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade  passiva,
requerendo  sua  exclusão  da  demanda  ou  a  formação  de  litisconsórcio  com  a
inclusão  da  Seguradora Líder  no pólo  passivo, sob fundamento  de  que esta  é
responsável pela prestação perseguida nestes autos; e a falta de interesse de agir,
ao  argumento  de  que  a  autora  não  esgotou  a  discussão  dos  fatos  na  via
administrativa para em seguida provocar o órgão judicial

No mérito, assevera o apelante que a indenização deve ser
calculada proporcionalmente ao grau de invalidez, aduzindo que seu argumento
decorre da existência da palavra “até” inserta na alínea 'b' do art. 3° da Lei Federal
n° 6.194/74.

Pontua, ainda, que a norma contida no art. 5°, §5º, impõe ao
IML especificar  o  percentual  da lesão,  e  que essa  circunstância  impossibilita  o
pagamento da indenização sempre de forma integral.

Aduz que a invalidez permanente pode ser total ou parcial, e
esta  se  subdivide  em  completa  e  incompleta,  razão  pela  qual  o  quantum
indenizatório devido é de R$ 1.680,00, haja vista que a debilidade atestada pelo
laudo  pericial  foi  de  invalidez  parcial  incompleta  com  repercussão  leve,
colacionando julgados do STJ na defesa da pretensão recursal, notadamente em
relação à adoção dos percentuais especificados na tabela editada pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença,
julgando  improcedente  in  totum o  pedido  formulado  na  exordial  e,  na
eventualidade de não acolhimento desse pleito, pede o provimento parcial para
quantificar a indenização na forma da tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados – CNSP.

O apelante afirma que inexistem retoques a serem efetivados
na  sentença,  ao  argumento  de  que  está  respaldada  em  prova  técnica  não
impugnada oportunamente, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo.

O  ministério  público  pronuncia  pela  rejeição  das
preliminares  e,  no  mérito,  opina  pelo  provimento  parcial  do  apelo  e  pelo
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arbitramento do quantum indenizatório na razão de 75% (setenta cinco por cento)
de 40 (quarenta) salários-mínimos, por entender que a indenização deve ser fixada
de forma proporcional em relação ao grau de invalidez, invocando na defesa dos
seus argumentos a Súmula n° 474 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Da preliminar de ilegitimidade passiva.

O promovido/apelante sustenta que a Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A deveria responder pela pretensão, uma vez que
essa  entidade  passou  a  representar  as  seguradoras  consorciadas  nas  esferas
administrativa e judicial.

Alegação  essa  não  merecedora  de  guarida  pois,  segundo
entendimento  pacífico  da  jurisprudência  pátria,  em  se  tratando  de  seguro
obrigatório DPVAT,  todas as seguradoras que compõem o consórcio, conforme
previsão  do  art.  7º  da  Lei  nº  6.194/741,  são  legitimadas,  administrativa  ou
judicialmente, a pagar a indenização, não havendo que se falar em exclusividade
obrigacional de determinada seguradora. 

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se nesse sentido,
vejamos:

APELAÇÃO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  COBRANÇA.  INVALIDEZ
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  EMPRESA CONSORCIADA AO SEGURO
DPVAT.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE
ACIONAR  QUALQUER  DAS  EMPRESAS  PERTENCENTES  AO
CONSÓRCIO.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.
INOCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL  DA  CONTAGEM  DO  PRAZO.
CONHECIMENTO  DA  INVALIDEZ.  MÉRITO.  INVALIDEZ
DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI N° 11.482/07. EVENTO
DANOSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Não  há  dúvida  da  legitimidade
passiva  da  ré,  na  medida  em  que  faz  parte  do  Consórcio  das
Seguradoras  que  operam  com  Seguro  DPVAT,  podendo  ser
responsabilizada  pelo  pagamento  do  capital  segurado,  em  caso  de
seguro não realizado, nos termos do art. 79, da Lei n° 6.194/74. (  … )
Acórdão  do  processo  nº  20020080158641001  -  Órgão  (Quarta  Câmara
Cível)  -  Relator  Juíza  de  Direito  Convocada  Maria  das  Graças  Morais

1 Art.  7°.  a indenização (...)  será paga (...)  por  um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.
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Guedes - j. Em 24/07/2012. (grifei)

Destarte,  fazendo  a  recorrida  parte  do  consórcio  de
seguradoras  do  Seguro  DPVAT,  patente  está  sua  legitimidade  passiva.
Consequentemente,  não se  faz  necessária  a  inclusão da  Seguradora  Líder  para
integrar a lide na qualidade de litisconsorte passiva, pelo que rejeito a preliminar
levantada a este título.

2 – Falta de interesse de agir

Também não merece prosperar a preliminar arguida por falta
de  interesse  de  agir.  Ora,  em  sendo  o direito  de  ação  uma  garantia
constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXV2, CF),  o fato de o apelado não ter
requerido, previamente, o pagamento da indenização pela via administrativa não
constitui óbice a sua postulação judicial.

Ademais, havendo independência entre as esferas judicial e
administrativa, exigir da vítima de acidente automobilístico o requerimento prévio
administrativo para o fim de receber indenização do seguro DPVAT afrontaria o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 

Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.
DESNECESSIDADE  DE  PEDIDO  ADMINISTRATIVO.  1  O  direito
subjetivo de ação da parte autora não está condicionado a qualquer óbice
de  cunho  administrativo  para  o  seu  exercício,  bastando  apenas,  para
ingressar  em  Juízo  e  receber  a  tutela  jurisdicional,  que  estejam
preenchidas  as  condições  da  ação.  2.  Portanto,  a  postulante  não  está
obrigada a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na
via judicial. (…) (TJRS, AI n.º 70037025566, 5ª Câmara Cível, Relator Des.
Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 6/7/2010).

Por tais razões, desacolho esta prefacial.

2 – Mérito.

Infere-se dos autos que o autor/apelado, ajuizou a presente
ação  com  o  objetivo  de  receber  indenização  do  seguro  DPVAT  em  razão  de
invalidez permanente, adquirida em consequência de acidente de trânsito ocorrido
no dia 29/02/2004.

Prestigiando  o  princípio  do “tempus  regit  actum”,  deve ser
observada a redação vigente à época do acidente, ou seja, o texto da Lei nº 6.194/74

2  Art. 5º, XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
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sem  as  alterações  advindas  da  MP  nº  340/2006,  pois  o  evento  ocorreu
anteriormente a sua edição.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74, na época do fato, vigorava com a
seguinte redação:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º
compreendem  as  indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas  de  assistência  médica  e  suplementares,  nos  valores  que  se
seguem, por pessoa vitimada:

a) – 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País
– no caso de morte;

b) – Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no
País – no caso de invalidez permanente;

No tempo dos fatos – e ao contrário de hoje – a invalidez
permanente não se subdividia em total e parcial. A divisão da invalidez em total e
parcial e a invalidez parcial ser subdividida em completa e incompleta somente
ocorrera a partir da edição da Medida Provisória nº 451/2008.

Outrossim, na antiga redação da alínea “b” do art. 3º da lei
de regência supratranscrito, ao se estabelecer o valor da indenização, o magistrado
deveria  observar  proporcionalidade  entre  o  dano  e  o  valor  da  indenização,
conforme julgados dos tribunais pátrios, ex vi:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.  Seguro  DPVAT.
Seguradora  participante  do  consórcio.  Ilegitimidade  passiva.
Inocorrência.  Desnecessidade  de  formulação  de  requerimento  prévio.
Laudo  pericial  que  atesta  invalidez  permanente  parcial,  sendo  perda
auditiva  total  do  ouvido  direito  e  perda  auditiva  leve  no  ouvido
esquerdo. Indenização a ser fixada de acordo com a proporcionalidade
da invalidez. RESP representativo de controvérsia nº 1.246.432-rs, o qual
firmou posição pela proporcionalidade entre o valor da indenização e o
grau  da  invalidez  sofrida,  independentemente  da  data  do  sinistro.
Súmula nº 474-stj. Acidente anterior à medida provisória nº 340, de 29 de
dezembro 2006, convertida na Lei nº 11.482/2007. Fixação da indenização
com  base  no  salário  mínimo  vigente  à  época  do  acidente.  Correção
monetária.  Incidência  a partir  da data do sinistro.  Alteração de ofício.
Possibilidade.  Precedentes  do  STJ  e  desta  corte.  Conhecimento  e
provimento parcial do apelo. (TJRN; AC 2012.007391-4; Pau dos Ferros;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Dilermando Mota; DJRN 05/08/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA.  DPVAT.  INVALIDEZ  PARCIAL
PERMANENTE. ACIDENTE EM 2003. VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.194/74.
PAGAMENTO PARCIAL EM 02.08.2010. INDENIZAÇÃO FIXADA COM
BASE EM SALÁRIOS MÍNIMOS.  PROPORCIONALIDADE À LESÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Em obediência ao princípio do
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tempus regit actum, a concessão da indenização do seguro DPVAT está
atrelada  aos  requisitos  previstos  na  legislação  de  regência  vigente  no
momento do acidente automobilístico. II. Ocorrido o acidente em 2003,
faz-se  aplicável  a  Lei  nº  6.194/74  em sua  redação original,  que  previa
indenização  de  até  40  salários  mínimos  para  invalidez  parcial
permanente.  III.  O  quantum  indenizatório  deve  ser  fixado  em
proporcionalidade à extensão da lesão sofrida, na hipótese de invalidez
parcial permanente, e para o cálculo da indenização deve ser considerado
o valor do salário mínimo vigente à época em que ocorreu a liquidação
do sinistro, que corresponde à data do pagamento administrativo. lV. Nas
causas  em  que  há  condenação,  os  honorários  advocatícios  de
sucumbência  devem  ser  arbitrados  entre  10%  e  20%  do  valor  da
condenação,  ex  vi  do  parágrafo  3º,  do  artigo  20,  do  CPC,  para  bem
remunerar  o  trabalho  do  profissional  atuante  na  demanda.  V.  Há
sucumbência  recíproca  quando  ambas  as  partes  saem  vencedoras  e
vencidas da demanda, devendo os ônus de sucumbência ser fixados de
forma  proporcional,  autorizada  a  compensação  dos  honorários  nos
termos do art. 21 do CPC e da Súmula nº 306 do STJ. V.V.P.: INVALIDEZ
PERMANENTE  PARCIAL  OCORRIDA  ANTES  DA  ENTRADA  EM
VIGOR DA MP 451/2008. Súmula nº 474, STJ. APLICAÇÃO DA TABELA
DE  CÁLCULO  DA  INDENIZAÇÃO  CONTIDA  NO  ART.  5º  DA
CIRCULAR N. 029/91/SUSEP. I.  "A indenização do seguro DPVAT, em
caso  de  invalidez  parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau da invalidez" (Súmula nº 474, STJ). II. Ressalvando
meu entendimento, rendo-me à posição firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, passando, doravante, a aplicar a tabela contida no art. 5º da
Circular n. 029/91, da SUSEP, para os casos de invalidez parcial ocorridos
antes da entrada em vigor da MP 451/2008. III. Na tabela para cálculo da
indenização,  contida  no  art.  5º  da  Circular  029/92-SUSEP,  o  valor  da
indenização  devida  em  decorrência  de  "aniquilose  total  de  um  dos
joelhos" é correspondente a 20% sobre o valor máximo previsto no inc. II,
art. 3º, da Lei nº 6.194/74, com redação vigente ao tempo do acidente, ou
seja,  40  salários  mínimos.  III.  Vinte  por  cento  de 40  salários  mínimos
corresponde a  8  salários  mínimos.  Como a  perda funcional  do  joelho
esquerdo  foi  equivalente  a  75%,  o  valor  da  indenização  deve
corresponder a 75% de 08 salários mínimos, ou seja, 50% de R$9.450,00,
ou  seja,  06  salários  mínimos,  descontando-se  deste  valor  o  valor
administrativamente  recebido.  (Des.  Mota  e  Silva).  (TJMG;  APCV
1.0702.12.008584-1/001;  Rel.  Des.  João  Cancio;  Julg.  15/07/2014;  DJEMG
17/07/2014)

No  caso  concreto,  o  aspecto  da  proporcionalidade  restou
inobservado  pelo  Órgão  judicial  monocrático,  haja  vista  que,  diante  da
“DEBILIDADE  LEVE  DE  MEMBRO  INFERIOR DIREITO”,  conforme  retrata  o
Laudo n° 32540709, do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba, f. 88,
arbitrou a  indenização  no  teto,  ou seja,  em 40  (quarenta)  salários-mínimos  da
época do acidente.

O contexto  dos  instrumentos  insertos  nestes  autos  denota
que a  debilidade suportada  pelo  apelado foi  leve  sem especificar  o  respectivo
percentual,  apontando,  também,  que  o  evento  ocasionou  ao  recorrido
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incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias em decorrência
da fratura na perna direita.

Por  sua  vez,  o  laudo  de  f.  14  delineia  que  a  debilidade
permanente foi em torno de 75% (setenta e cinco por cento).

Em caso de invalidez  permanente,  o  valor  da indenização
devida será de até 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do disposto no artigo 3º,
b, da Lei nº 6.194/74.. 

Se a Lei fala em até determinado valor, tem-se que fazer a
diferenciação para cada caso em concreto, a fim de se apurar o grau da debilidade
do beneficiário e,  posteriormente,  o  quantum indenizatório,  deixando,  então,  o
legislador, ao prudente arbítrio do julgador examinar e estabelecer qual o valor a
ser indenizado.

A  utilização  da  tabela  da  SUSEP  como  parâmetro  para
fixação da indenização somente se tornou possível a partir do momento de sua
consolidação em Lei, que se deu em 2009, com a Lei nº 11.495/09.

Em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp. nº 1.101.572 – RS (2008/0251090-0), cuja
relatoria  coubera  à  Ministra  Nancy  Andrighi,  em  relação  a  fato  ocorrido  em
7/9/1999, e à pretensão recursal concernente ao recebimento do teto da indenização
na situação de invalidez permanente em membro inferior esquerdo, assim decidiu:

DIREITO  DAS  OBRIGAÇÕES.  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE
PARCIAL.  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.1.  É  válida  a  utilização  de  tabela  para  redução
proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações
de  invalidez  parcial.  Precedente.2.  Recurso  conhecido  e  improvido.
(grifei)

E ao motivar  o  seu voto,  a  eminente Relatora pontuou os
seguintes argumentos:

O que é importante notar para os fins deste processo é que, como se vê
pelo  texto  supra  transcrito,  a  lei  não  estabelece,  para  as  hipóteses  de
invalidez permanente, um valor fixo de indenização, mas apenas um teto
até o qual a indenização poderá chegar. É nesse contexto que a matéria
sob julgamento deverá ser analisada.

O  recorrente  argumenta  que,  ao  estabelecer  uma  tabela  contendo
diferentes  limites  de  pagamento  de  indenizações  nas  hipóteses  de
invalidez permanente total ou parcial, o Conselho Nacional de Seguros
Privados teria descumprido os limites da Lei, que não comportaria essa
limitação. Contudo, não se pode falar de violação da norma legal. O que
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o CNSP fez foi apenas regular,  dentro dos limites da Lei,  os valores a
serem pagos para diferentes espécies de sinistros. Ora, se por um lado a
norma  estabelece,  de  maneira  fixa,  que  a  indenização  será  paga  em
determinado montante para a hipótese de morte (art. 3º, alínea “a”) e, por
outro lado, determina que o valor a ser pago para a invalidez permanente
será até esse montante (art.  3º,  alínea “b”),  não é razoável  pensar  que
qualquer  incapacidade,  ainda  que  parcial,  dê  lugar  à  indenização  no
patamar máximo.

Como  o  documento  de  f.  14-v  retrata  que  a  debilidade
permanente,  tanto funcional como anatômica,  foi em torno de 75%, e o Laudo
elaborado no IML atesta que o apelante se afastou das ocupações habituais por
mais  de  trinta  dias,  f.  88,  caracterizando  a  gravidade  do  acidente,  estas
circunstâncias devem ser consideradas para fins de quantificação da indenização,
por  inexistência  de  tabela  na  época  em  que  o  evento  veiculado  nestes  autos
aconteceu.

Logo, o apelado faz jus ao recebimento da indenização no
percentual de vinte salários-mínimos vigentes à época do sinistro.

Em  face  do  exposto,  REJEITADAS  AS  PRELIMINARES,
NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO com a finalidade de
reduzir a extensão do quantum indenizatório para 50% de 40 (quarenta) salários
mínimos  vigentes  em  29/02/2004,  mantendo  intactos  os  demais  capítulos  da
sentença.

É como voto.

Presidi a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de setembro de 2014, conforme certidão
de julgamento de f. 207. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à
sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de
Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003790-98.2008.815.0751 – Acórdão 9


