
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006225-27.2013.815.0571.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Itaú Seguros S.A. e outra.
ADVOGADO: Marília Albernaz Pinheiro de Carvalho e outros.
APELADO: José Trajano de Araújo.
ADVOGADO: Bruno José de Melo Trajano.

EMENTA: APELAÇÃO.  COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA NO 
IMPORTE DE R$ 13.500,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ 
PERMANENTE.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO  AUTORIZA  O  PAGAMENTO  DA 
INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 3.º, DA LEI N.º 6.914/74, ALTERADO 
PELA LEI N.º 11.482/2007. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO.RECURSO PROVIDO.

O dano físico decorrente de acidente de trânsito não é suficiente para o deferimento 
da  indenização de  que  trata  o  inciso  II  do  caput do  art.  3°  da  Lei  Federal  n.° 
6.194/74,  havendo necessidade de comprovação de invalidez permanente, que não 
se confunde com a simples lesão de determinado órgão ou tecido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º 0006225-27.2013.815.0571, em que figuram como Apelantes Itaú Seguros S.A. 
e outra e como Apelado José Trajano de Araújo.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em dar provimento à Apelação.

VOTO.

Itaú  Seguros  S.A.  e  outra interpuseram Apelação contra  a  Sentença 
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo, f. 89, nos autos 
da  Ação de  Indenização  do Seguro  DPVAT ajuizada  em  seu  desfavor  por  José 
Trajano de  Araújo,  que  julgou procedente  o  pedido  e  impôs  a  condenação ao 
pagamento de  R$ 13.500,00,  por  entender  que houve comprovação  de invalidez 
parcial decorrente de acidente de trânsito.  

Em suas  razões,  f.  92/103,  alegou que  o Autor  não comprovou qualquer 
invalidez  por  Laudo  Médico  oficial  e  que  eventual  indenização  haveria  de  ser 
imposta em valor proporcional à lesão verificada, utilizando-se como parâmetro a 
tabela criada pela Lei n.° 11.945/2009, reputando indevida a fixação invariável no 



montante  máximo de  R$  13.500,00,  com base  na  Súmula  n.°  474  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

Defendeu, ainda,  que, em virtude do Autor ser beneficiário da gratuidade 
judiciária,  os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  deveriam  ser  fixados  no 
percentual  máximo de  15%,  considerando  ilegal  a  razão de  20% arbitrada  pelo 
Juízo.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado 
improcedente  ou,  subsidiariamente,  para  que  a  indenização  e  os  honorários 
advocatícios sucumbenciais sejam minorados.

Nas Contrarrazões, f.  111/116,  o Apelado alegou que comprovou a alegada 
invalidez de caráter permanente mediante documentos emitidos pelo Hospital  de 
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, reputados idôneos para tanto, por 
se  tratar  de  órgão  público  estadual,  que  lhe  é  devido  o  valor  máximo  de  R$ 
13.500,00  previsto  na  Lei  que  regulamenta  o  Seguro  Obrigatório  e  que  os 
honorários foram arbitrados em montante proporcional às peculiaridades do caso 
concreto, pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 107, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O acidente que vitimou o Autor/Apelado ocorreu no dia 25 de dezembro de 
2012, conforme o Boletim de Ocorrência Policial de f. 11/13, aplicando-se ao caso, 
portanto, as Leis n.º 11.482/2007 e 11945/2009, que alteraram a redação da Lei n.° 
6.194/74, nos seguintes termos:

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:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

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

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima - no caso  
de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. 

Ao contrário do que defendeu o Autor na Exordial, f. 03, o simples dano 
pessoal  advindo  do acidente  de  trânsito  não  é  suficiente  para  o  deferimento  da 
indenização securitária, havendo necessidade, nos termos legais, de comprovação 



cabal da ocorrência de invalidez permanente,  que não se confunde com a simples 
lesão de determinado órgão ou tecido1.

Os documentos de f. 14/15, colacionados pelo Autor/Apelado, limitam-se a 
atestar “pequena contusão frontal basal esquerda” e “pequeno hemoventrículo”, não 
havendo qualquer referência a uma eventual invalidez decorrente de tais danos.

Registre-se, por fim, que foi facultada ampla oportunidade de produção de 
provas ao Autor/Apelado, que se quedou inerte, f. 83.

Posto isso,  conhecida a Apelação,  dou-lhe provimento  para reformar a 
Sentença e julgar o pedido improcedente, condenando o Autor ao pagamento 
das  custas  processuais  e  de  honorários  advocatícios  que  arbitro  em 
R$ 1.000,00, observado o teor do art. 12 da Lei n.° 1.060/50 por ser beneficiário 
da gratuidade judiciária.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -  DEMANDA  POSTULANDO 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (SEGURO DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA 
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, RECONHECIDO O DIREITO DA VÍTIMA DE 
ACIDENTE DE TRÂNSITO À INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL EM RAZÃO DA INVALIDEZ 
PERMANENTE PARCIAL.[...] "Em interpretação sistemática da legislação securitária (Lei 6.194/74), a 
'incapacidade  permanente'  é  a  deformidade  física  decorrente  de  lesões  corporais  graves,  que  não 
desaparecem nem se modificam para melhor com as medidas terapêuticas comuns, habituais e aceitas 
pela ciência da época" (REsp 876.102/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado  
em 22.11.2011, DJe 01.02.2012) […] (STJ, AgRg no REsp 1368447/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 
Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).


