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SATISFATÓRIA.  INDENIZAÇÃO  FIXADA  DE
ACORDO  COM  A  INVALIDEZ  COM  BASE  NA
TABELA  ANEXADA  À  LEI  6.194/74.
POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 474, DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- O Conselho Nacional de Seguros Privados outorga,
ao  beneficiário  do  seguro,  a  faculdade  de  exigir  a
indenização da seguradora de sua preferência, pois
todas  estão  autorizadas  a  operar  no  tocante  ao
DPVAT.

-  De  acordo  com  o  art.  4º,  da  Lei  nº  6.194/74,  na
redação vigente ao tempo do acidente que vitimou o
segurado,  é  atribuída  ao  cônjuge,  em  concorrência
com  os  herdeiros  da  vítima,  a  legitimidade  para
postular  o  pagamento  da  indenização  referente  ao
Seguro Obrigatório - DPVAT, em casos de óbito.

-  Para  o  recebimento  da  indenização  relativa  ao
Seguro  DPVAT,  não  há  necessidade  de  prévio
esgotamento da via administrativa.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  “é possível  o
pagamento proporcional  da indenização do seguro
DPVAT  ainda  que  a  invalidez  parcial  permanente
tenha  ocorrido  antes  da  vigência  da  Medida
Provisória  451/2008.  Isso  porque  a  referida  norma
apenas  regulamentou a  situação  já  prevista  na  Lei
6.194/74, vigente à época dos fatos”. (STJ -  AgRg no
AREsp 235420 /  SP,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,  Quarta
Turma,  Data  do  Julgamento  19/09/2013,  Data  da
Publicação 25/10/2013).
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-  Existindo  prova  da  ocorrência  de  debilidade
permanente,  fruto  de  acidente  automobilístico,
cabível  a  indenização  do  seguro  obrigatório,  no
patamar previsto na Lei nº 11.482/2007, conforme o
grau da lesão sofrida.

-  Dispondo  a  lei  que  as  indenizações  serão  pagas
considerando o valor de até     R$ 13.500,00 (treze mil e  
quinhentos  reais), resta  evidente  que  o  teto
indenizatório  só é  atingido nos  casos  de morte ou
invalidez total permanente.

- Nos termos da 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.”

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, prover
parcialmente o recurso.

Inês  Tavares  da  Silva moveu  a  presente Ação  de
Cobrança, pleiteando  o  recebimento  de  Seguro  DPVAT, em  face  da Vera  Cruz
Seguradora S/A, em razão de debilidade permanente adquirida em decorrência do
acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de novembro de 2007, por volta das 5 horas,
quando, ao conduzir uma bicicleta foi atingido por um veículo, de placa HVO 5361,
ocasionando o acidente do qual saiu gravemente lesionado.

Decidindo  a  lide,  fls.  136/139,  a  Magistrada  a  quo
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julgou,  parcialmente,  procedente  o  pedido  contido  na  exordial,  consignando  os
seguintes termos:

ISTO  POSTO,  e  atenta  ao  mais  que  dos  autos
consta,  julgo  PROCEDENTE,  em  parte,  o  pedido
para condenar o réu VERA CRUZ SEGURADORA
S/A, devidamente qualificado, ao pagamento de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),  a título de
indenização do valor do seguro obrigatório DPVAT
por  invalidez  permanente,  acrescidos  de  juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação
do promovido, bem como correção monetária pelo
INPC, a partir da data do sinistro.
Condeno ainda o promovido nas custas e honorários
advocatícios  que  fixo  em  10%  sob  o  valor  da
condenação.

Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a
empresa seguradora manejou apelação, fls. 142/153, aduzindo, preliminarmente,  sua
ilegitimidade passiva, bem como a ilegitimidade ativa da autora, e a carência de ação
por falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a possibilidade de aplicação do
critério da proporcionalidade, tendo em vista o caso ser hipótese de invalidez parcial,
admitindo-se  o  escalonamento  do  valor  da  indenização  e  a  utilização  da  tabela
administrativa do CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privado. Por derradeiro,
argumenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação e a correção
monetária deve ser observada a partir da data da propositura da demanda. Ao final,
postula pela reforma da decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos do
autor.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  parte  autora,
consoante certidão de fl. 178.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas dias Feitosa, fls. 184/189, opinou pela rejeição das preliminares e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita essa breve resenha fática,  passo ao exame da
controvérsia, analisando, inicialmente, as  prefaciais de ilegitimidade passiva e ativa
ad causam e carência de ação por ausência de interesse de agir, suscitadas nas razões
recursais.

No tocante à  preliminar  de ilegitimidade passiva,
vê-se, de logo, que tal arguição não merece guarida.

A respeito do tema, calha transcrever a doutrina de
Arruda Alvim: 

(...) a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a
pessoa  indicada,  em  sendo  procedente  a  ação,  a
suportar os efeitos oriundos da sentença. (In.  Curso
de Direito Processual Civil, Forense: Rio de janeiro,
2005, pág. 67).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior assevera: 

(...)  legitimados ao processo são os sujeitos da lide,
isto  é,  os  titulares  dos  interesses  em  conflito.  A
legitimação  ativa  caberá  ao  titular  do  interesse
afirmado  na  pretensão,  e  a  passiva  ao  titular  do
interesse  que  se  opõe  ou  resiste  à  pretensão.  (In.
Curso  de  Direito  Processual  Civil,  47ª  edição,
Forense: Rio de Janeiro, 2007, pág. 68). 

Diante  dos  ensinamentos  doutrinários,  conclui-se
que a legitimidade da parte ré advém do fato de ser ela a pessoa indicada a suportar
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os efeitos provenientes da condenação. 

Dessa maneira, dúvida não há de que a apelante é a
pessoa contra quem pode ser oposta a pretensão indenizatória. 

Com efeito,  em se  tratando  de  Seguro  Obrigatório
(DPVAT),  as  Seguradoras,  à  inteligência  do  art.  7º,  da  Lei  nº  6.194/74,  com  as
alterações introduzidas pela Lei  nº  8.441/92,  são solidariamente responsáveis  pelo
pagamento das indenizações. Eis o preceptivo legal:

Art.  7º.  A  indenização  por  pessoa  vitimada  por
veículo  não  identificado,  com  seguradora  não
identificada,  seguro não realizado ou vencido,  será
paga  nos  mesmos  valores,  condições  e  prazos  dos
demais  casos  por  um  consórcio  constituído,
obrigatoriamente,  por  todas  as  sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. 

Sendo  assim,  ao  beneficiário  assiste  o  direito  de
acionar  qualquer  delas,  tanto  para  o  pagamento  integral,  quanto  para  a
complementação de eventual valor recebido a menor. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  nesse
sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  QUE  NÃO
LOGRA  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  SEGURADORA.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA  N.  211/STJ.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME  NA  VIA DO  RECURSO  ESPECIAL.  1.
Mantém-se  na  íntegra  a  decisão  recorrida  cujos
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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...  (STJ,  4ª  T.  AgRg  nº  870.091/RJ.  Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJ 11/02/08, p. 01).

Destarte,  diante  da  existência  de  um Consórcio  de
Seguradoras do Convênio DPVAT, afigura-se legítima qualquer delas para responder
pela respectiva cobertura.  Ademais,  a  movimentação administrativa perante outra
pessoa jurídica do ramo não retira a legitimidade de qualquer das integrantes do
referido Consórcio.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam. 

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa em virtude
do pagamento da verba indenizatória, referente ao seguro DPVAT, ser efetuada, de
forma exclusiva, ao beneficiário, vítima do sinistro, vislumbro não merecer razão a
tese aventada pela empresa seguradora, senão vejamos:

O art. 4º, da Lei nº 6.194/74, com a redação operada
pela  Lei  nº  11.482/2007,  vigente  ao  tempo  do  infortúnio,  define  que  esse  valor
indenizatório, no caso de morte, será pago de acordo com o disposto no art. 792, da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. Senão, vejamos:

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de
acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Parágrafo  único.  (Revogado  pela  Lei  no 8.441,  de
1992). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
2007)
§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
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2007)
§ 3º  Nos  demais  casos,  o  pagamento  será  feito
diretamente  à  vítima  na  forma  que  dispuser  o
Conselho  Nacional  de  Seguros  Privados  -  CNSP.
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

E o art. 792, do Código Civil, por sua vez, atribui ao
cônjuge sobrevivente e aos herdeiros a legitimidade para postular o pagamento do
capital:

Art.  792.  Na  falta  de  indicação  da  pessoa  ou
beneficiário,  ou  se  por  qualquer  motivo  não
prevalecer  a  que  for  feita,  o capital  segurado será
pago  por metade  ao  cônjuge  não  separado
judicialmente,  e  o  restante  aos  herdeiros  do
segurado,  obedecida  a  ordem  da  vocação
hereditária. - negritei.

No tocante a ordem de vocação hereditária, o sistema
do Código Civil vigente, preconiza no art. 1.829, os seguintes termos:

Art.  1.829.  A sucessão legítima defere-se  na ordem
seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no
regime da comunhão universal, ou no da separação
obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou
se,  no  regime  da  comunhão  parcial,  o  autor  da
herança não houver deixado bens particulares;

No caso vertente, a apelante comprovou, através das
certidões de casamento, óbito e nascimento dos filhos, colacionadas a este caderno
processual, às fls. 15,/16 e 20/21, respectivamente, que  José Carlos da Silva, veio a
óbito, deixando esposa e dois filhos.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
LEGITIMIDADE  ATIVA.  COMPROVAÇÃO  DE
ÚNICOS  BENEFICIÁRIOS.  VERIFICAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.
EVENTO  DANOSO.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.
SEGUIMENTO NEGADO.  APLICAÇÃO DO ART.
557 DO CPC. - A Lei n° 6.194/74 prevê que, em todo
caso, a indenização deverá ser paga pelo consórcio
constituído,  obrigatoriamente,  por  todas  as
sociedades seguradoras que operem no seguro DP
VAT. - Se a inicial é instruída com certidão de óbito
indicando o nome do cônjuge e a descendência do
de  cujus,  não  há  que  se  .,  falar  em  ilegitimidade
ativa.  -  A correção  monetária  na  indenização  do
seguro  DPVAT  flui  a  partir  da  data  do  evento
danoso.  -  0  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. .
CPC,  art.  557.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
03620120030220001 -  Órgão (TRIBUNAL PLENO) -
Relator João Alves da Silva - j. Em 19/03/2013). 

Dessa forma, demonstrou,  através dos documentos
acostados, a relação familiar existente entre os envolvidos na demanda, e a vítima de
acidente de trânsito, razão pela qual, nos termos da legislação correlata ao tema, resta
configurada a legitimidade ativa da parte autora, ou seja, do cônjuge, representando
também seus filhos com o de cujus.
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Portanto,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade
ativa.

No que pertine à  prefacial de carência de ação por
falta de interesse de agir,  melhor sorte não assiste à recorrente quando aduz ser
necessário  o  prévio  requerimento  administrativo  da  indenização  pretendida  para
existir a pretensão resistida.

Como é cediço, após o advento da Constituição da
República de 1988, a qual adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do
Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, XXXV, o esgotamento da via administrativa
não é mais condição para o ajuizamento de ação. 

O  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito
fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, não sendo cabível impor a
alguém a obrigação de ingressar com processo administrativo, ante a ausência de tal
exigência em lei. 

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  perfilhado  na
jurisprudência pátria: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
INVALIDEZ  PERMANENTE.  EXTINÇÃO
DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA,  SOB O
FUNDAMENTO  DE  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR AO REQUERENTE. 1. Não há necessidade de
se esgotar  a via  administrativa para ingressar  com
ação  judicial  pleiteando  o  valor  a  título  de
indenização do seguro obrigatório DPVAT. Extinção
afastada.  2.  Deram  provimento  ao  recurso  e
anularam  a  sentença,  prosseguindo-se  o  feito  em
seus  ulteriores  termos. (TJSP;  APL  0033440-
38.2009.8.26.0562;  Ac.  6194202;  Santos;  Vigésima
Quinta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Vanderci Álvares; Julg. 12/09/2012; DJESP 25/09/2012)
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- sublinhei.

O  interesse  de  agir  consiste,  como  se  sabe,  na
existência do binômio necessidade/adequabilidade, isto é,  necessário se faz a atuação
do Poder Judiciário para que a tutela jurisdicional pretendida seja alcançada. 

Sobre o tema, Luiz Rodrigues Wambier assevera: 

O interesse  processual  está  presente  sempre  que a
parte  tenha  a  necessidade  de  exercer  o  direito  de
ação  (e,  conseqüentemente,  instaurar  o  processo)
para  alcançar  o  resultado  que  pretende,
relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre
que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil
sob  o  aspecto  prático.  (In.  Curso  Avançado  de
Processo  Civil,  5ª  ed.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, pág. 128).

Ademais, o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, preceitua
ser bastante o registro do acidente no órgão policial competente, para a liberação da
cobertura securitária prevista, na hipótese de danos pessoais. 

Vê-se, portanto, que a exigência do esgotamento da
via administrativa, como pretende a parte recorrente, viola o princípio da legalidade
e do acesso à Justiça, não encontrando, pois, amparo legal. 

Logo,  é  de  se  rejeitar  também  a  preliminar  de
carência de ação por falta de interesse de agir. 

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito.

Como cediço, o Seguro DPVAT - Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, criado pela
Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar cobertura a danos
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pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  compreendidas  as
indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. As
indenizações advindas do referido seguro devem ser quitadas independentemente
de verificação de culpa, identificação do veículo ou de outras apurações, tornando-se
legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou não. 

Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidente  com  veículo  automotor  e  da  qualidade  de
beneficiário, mas, também, a demonstração da ocorrência do referido acidente e do
nexo entre este e a invalidez, os quais, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, são
considerados requisitos indispensáveis para o ressarcimento pleiteado.

Do  acerco  probatório  encartado  aos  autos,
especialmente, o Boletim de Ocorrência, fl. 23, e o laudo médico, fl. 29, o nexo de
causalidade entre o acidente e o dano provocado pelo sinistro restaram devidamente
demonstrados.  Ademais,  vê-se  que  o  exame  médico  concluiu  pela  debilidade
permanente  de  membro  inferior  direito,  o  que confirma a  lesão permanente  que
acometeu a vítima, pelo que não restam dúvidas que o apelante faz jus à indenização
do Seguro DPVAT. 

Pois  bem.  Na  hipótese,  em  apreço,  o  acidente,
conforme  se  depreende  do  Boletim  de  Ocorrência  acostado,  ocorreu  em  19  de
novembro  do  ano  2007,  isto  é,  posterior  às  alterações  introduzidas  pela Medida
Provisória nº 340/06, convertida na Lei nº 11.482/2007, que deu nova redação ao art.
3º, II, da Lei nº 6.194/74, o qual passou a dispor da seguinte forma:

Art.  3°. 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). (Produção de efeitos).
(...)
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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) - negritei.

Vê-se,  portanto,  ter  o  sinistro  noticiado  ocorrido
antes da edição da MP 451/2008, publicada em 15 de dezembro de 2008, que, dentre
as alterações trazidas à Lei nº 6.194/74, impôs a necessidade de graduação da lesão
para fins de indenização proporcional, mediante a inclusão do § 1º, I e II, ao art. 3º,
regulamentando  a  invalidez  em  total  e  parcial,  e  de  uma  tabela  graduando  os
percentuais inerentes aos diversos tipos de invalidez permanente.

Eis o preceptivo legal:

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:(Incluído
pela Lei nº 11.945, de 2009).
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,
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correspondendo a indenização ao valor resultante da
aplicação  do  percentual  ali  estabelecido  ao  valor
máximo da cobertura; e(Incluído pela Lei nº 11.945,
de 2009).
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) - destaquei.

Nesse trilhar, em que pese a ocorrência do acidente
antes da edição da MP 451/2008, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o
entedimento, no sentido de estender aos sinistros acontecidos antes da vigência da
multicitada Medida Provisória,  o pagamento da indenização securitária,  de forma
proporcional ao grau de invalidez, ao argumento de que “a referida norma apenas
regulamentou a situação já prevista na Lei 6.194/74, vigente à época dos fatos”. (STJ
-   AgRg  no  AREsp  235420  /  SP,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  Data  do
Julgamento 19/09/2013, Data da Publicação 25/10/2013) - grifei.

Tal  posicionamento,  inclusive,  restou  corroborado
pelo enunciado Sumular nº 474, do Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

À  respeito  do  tema,  colaciono  julgado  da  Corte
Superior de Justiça:
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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SÚMULA N.  474/STJ.  INDENIZAÇÃO
DO  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
PROPORCIONALIDADE  COM  EXTENSÃO  E
GRAU  DE  LESÃO.  APLICABILIDADE  DO
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SÚMULA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou o seguinte
entendimento: "A indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário,  será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez" (Súmula
n. 474/STJ).
2. A aferição do grau de invalidez para estabelecer o
valor da indenização do seguro obrigatório deve ser
observada mesmo para os fatos ocorridos antes da
vigência da Medida Provisória n. 451/2008, pois essa
norma apenas regulamentou situação prevista pela
Lei n. 6.194/1974. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ -
AgRg  no  AREsp  133661/GO,  Rel.  Min.  Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento
11/06/2013, Data da Publicação 20/06/2013) - negritei.

Em sendo  assim,  a  indenização  perseguida  deverá
ser  proporcional  ao  grau e  a  extensão da  invalidez  ilustrada  pelo  laudo  médico,
consoante  preceitua  a  Súmula  nº  474,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  descrita
alhures.

Ultrapassada  essa  questão,  passemos  a  análise  do
quantum indenizatório devido.

Compulsando  o  encarte  processual,  resta  evidente
que o caso em tela, configura hipótese de invalidez permanente, na qual o autor, em

Apelação Cível nº 0024915-81.2010.815.2003                                                                                                                                                                               



decorrência do acidente de trânsito, sofreu uma limitação funcional permanente no
membro inferior direito, conforme os laudos médicos, inclusive do Instituto Médico
Legal, fls. 26/29.

Assim,  constatando  a  debilidade  permanente  e
definitiva,  anatômica  e  funcional,  do  membro  inferior  direito,  é  cediço  que  a
indenização  será  paga  considerando  a  quantia  de  até R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos reais), e arbitrada com base na tabela anexada à Lei 6.194/74, na hipótese
ilustrada a seguir:

Morte ou invalidez total
permanente

(Valor máximo fixado)
100% = R$ 13.500,00

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

Percentual Indenizável 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

Dessa  forma,  a  sentença  hostilizada  deve  ser
reformada  para  condenar  a  seguradora  a  pagar  à  promovente  a  quantia  de  R$
9.450,00  (nove  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  reais) a  título  de  indenização
securitária.

Pertinente ao juros de mora e a correção monetária,
vê-se  que  os  mesmos  foram  corretamente  arbitrados,  não  havendo  razão  para
modificar a sentença nesse ponto.

Há, inclusive, Súmula do Superior Tribunal de Justiça
regulando a matéria:

Súmula  nº  43: Incide  correção  monetária  sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:
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No  seguro  obrigatório  incide  correção  monetária
desde o evento danoso e juros de mora a partir da
citação. (STJ - REsp 875876 / PR - Relator(a) Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO  -  Órgão  Julgador  T4  -
QUARTA TURMA  - Data do Julgamento 10/05/2011 -
Data da Publicação/Fonte DJe 27/06/2011).

No tocante aos juros moratórios, os mesmos já foram
arbitrados, na sentença, a partir da citação, conforme pleiteado pelo apelante, motivo
pelo qual não há interesse recursal neste sentido.

Dessa forma, entendo não merecer reparos a decisão
vergastada quanto aos juros de mora e a correção monetária. 

Ante  o  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES E,
NO  MÉRITO,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,   para  condenar  a
seguradora  a  pagar  à  promovente  a  quantia  de  R$  R$  9.450,00  (nove  mil,
quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

Apelação Cível nº 0024915-81.2010.815.2003                                                                                                                                                                               



                   Relator                                   
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