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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063776-06.2014.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara Cível da Capital.
Apelantes : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A;

  Federal Seguros S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB nº 18125 - A).
Apelado : José Fernando dos Santos.
Advogado : Libni Diego Pereira de Sousa (OAB/PB nº 15.502).

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA
DO  SEGURO  DPVAT.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  SEGURADORA
PARTICIPANTE  DO  CONSÓRCIO
RESPONSÁVEL  PELO  PAGAMENTO  DAS
INDENIZAÇÕES  DO  SEGURO  DPVAT.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE  DE  AJUIZAMENTO  EM
FACE  DE  QUAISQUER  SEGURADORAS.
REJEIÇÃO. 

- São partes legítimas para figurar no polo passivo de
ação de cobrança para recebimento de indenização de
seguro DPVAT todas as seguradoras que fazem parte
do consórcio previsto no art. 7º da Lei nº 6.194/1974.

MÉRITO.  DEBILIDADE  PERMANENTE
PARCIAL  INCOMPLETA. LESÃO  DO
ANTEBRAÇO  ESQUERDO.  PERDA
FUNCIONAL DE UMA DAS MÃOS EM GRAU
LEVE.  LAUDO  PERICIAL.  APLICAÇÃO  DA
LEI  Nº  6.194/74  ATUALIZADA  PELA  LEI
11.945/2009. ENUNCIADO Nº 474 DA SÚMULA
DO  STJ.  APURAÇÃO  DO  GRAU  E
PROPORÇÃO DA  DEBILIDADE.
PAGAMENTO  PARCIAL  ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA  QUE  NÃO  OBSERVOU  O
PERCENTUAL  CORRETO. PROVIMENTO

Apelação Cível nº 0063776-06.2014.815.2001 1



PARCIAL DO APELO.

- O Enunciado 474 da Súmula do STJ dispõe que “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau de invalidez”.  Logo, quando a
incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas
estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o
percentual  máximo  previsto,  mas  sim  fração
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro. 

-  O  laudo  pericial  concluiu  que  o  acidente
automobilístico acarretou lesão na mão esquerda do
autor,  levando  à  invalidez  permanente  parcial
incompleta e no grau leve (25%).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  a
preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
de Consórcio do Seguro DPVAT S/A. e pela  Federal Seguros desafiando
sentença, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação
de Cobrança, ajuizada por José Fernando dos Santos. 

Na peça de ingresso (fls. 02/08), narrou o autor que, no dia 21
de dezembro de 2013, foi vítima de acidente automobilístico que resultou em
debilidade permanente. Afirmou ter recebido a quantia de R$ 1.012,50 (um
mil,  doze  reais  e  cinquenta  centavos)  administrativamente,  pugnando  pelo
pagamento da diferença entre a quantia recebida e o que entende ser devido. 

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedente em parte o pleito contido na exordial (fls. 111/116), consignando
os seguintes termos na parte dispositiva:

“ANTE TODO O EXPOSTO, rejeitada a preliminar
de  ilegitimidade  passiva,  reconhecendo  assim,  a
legitimidade tanto da Federal Seguros S/A., como da
Líder Seguradora S/A. Para figurar no polo passivo
da presente demanda. No mérito, Julgo Procedente
em parte o pedido inicial, a fim de reconhecer que o
seguro deve ser pago ao autor no percentual de 60%
de  R$  13.500,00,  ou  seja,  correspondente  a  R$
8.100,00 (oito mil e cem reais), valor esse devido ao
suplicante,  evidentemente  devendo  ser  abatido  do
citado  quantum o  valor  anteriormente  já  recebido
pelo postulante, no âmbito administrativo. Esse valor
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deve  ser  apurado  na  execução  do  julgado.” (fls.
116).

Inconformada,  a  Seguradora  interpôs  Apelação (fls.  119/126)
alegando, de forma preliminar,  a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta
que  a  indenização  do  Seguro  DPVAT para  os  casos  de  invalidez  parcial,
independente da época do sinistro, deverá ser paga de forma proporcional ao
grau de invalidez, nos termos da Súmula nº 474. De forma que o montante
devido é R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos). 

Contrarrazões apresentadas (fls. 147/153).

O  Ministério  Público  deixou  de  opinar  no  mérito  por  não
vislumbrar interesse do Parquet (fls. 158/159).

É o relatório.

VOTO.

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com  os  termos  dispostos  no  Novo  Código  de  Processo  Civil,  conheço  da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Federal Seguro sustentou, ainda, sua ilegitimidade passiva,
aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do seguro DPVAT cabe à
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A, a  partir  do
advento da Resolução SUSEP/CNSP n.º 154. Sem razão.

Na presente matéria, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, do qual faz parte a
apelante,  são solidariamente responsáveis  pelo pagamento das indenizações
securitárias, podendo o respectivo crédito ser cobrado em face de qualquer
uma delas, na forma do  art. 275 do Código Civil,  sendo-lhe assegurado, em
todo caso, o direito de regresso. Seguindo esse raciocínio, confira-se o aresto:

“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
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EXAME  NA  VIA  DO  RECURSO  ESPECIAL.  1.
Mantém-se  na  íntegra  a  decisão  recorrida  cujos
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. 3. Aplica-se o óbice previsto
na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no
recurso  especial,  não  obstante  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  não  foi  apreciada  pela
Corte a quo. 4. O acesso à via excepcional, nos casos
em que o Tribunal a quo, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não regulariza a omissão
apontada,  depende  da  veiculação,  nas  razões  do
recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A
via  do  recurso  especial  não  é  adequada  para  a
interpretação de preceitos constitucionais. 6. Agravo
regimental  improvido”.  (Processo  AGA
200700303466 AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 870091 Relator(a)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Sigla do órgão STJ
Órgão  julgador  QUARTA  TURMA  Fonte  DJ
DATA:11/02/2008 PG:00106).

Portanto,  não  se  pode  falar  em  ilegitimidade  passiva  do
recorrente  no  presente  caso  já  que  a  responsabilidade  solidária  decorre  do
próprio  sistema legal  de  proteção,  nos  termos  do  art.  7º  da  Lei  6.194/74,
motivo pelo qual REJEITO a preliminar em comento.

2. Do Mérito

Depreende-se dos autos que o acidente automobilístico, do qual
o autor foi vítima, ocorreu em 21 de dezembro de 2013, portanto sob a égide
da  Lei  nº  11.945/2009,  que  regula  a  graduação  de  invalidez  do  segurado
através de percentuais previamente estabelecidos. 

Após  o  advento  da  Lei  nº  11.945/2009,  que  introduziu
alterações na Lei nº 6.194/1974, houve a adoção do sistema de gradação do
valor da indenização decorrente do Seguro Obrigatório, tomando como base o
disposto no respectivo Laudo Médico. 

O entendimento sobre a proporcionalidade a ser observada na
fixação do montante dessa verba indenizatória foi, inclusive, objeto da Súmula
nº  474 do Superior  Tribunal  de Justiça,  afirmando que  “a indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.

Dispõe  a  Lei  6.194/74,  com  redação  atualização  pela  Lei
11.945/2009:
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“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: 
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente; e 
(...)
§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:  
(…)
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”.

No caso em disceptação, o laudo confeccionado apurou que o
acidente provocou lesão na mão esquerda,  levando à invalidez permanente
parcial incompleta no grau de 25% (fls. 107/108). 

Portanto,  tratando-se  de  incapacidade  incompleta,  estipulada
em grau menor, deverá ser aplicada sobre percentual previsto em lei para a
respectiva lesão a fração correspondente ao nível de comprometimento.

 
Nesse contexto, nos termos da tabela anexada ao art. 3º da Lei

nº  6.194,  de  19.12.1974,  tem-se  que  a  perda  anatômica  e/ou  funcional
completa  de  uma  das  mãos  representam  70%  (setenta  por  cento) teto  da
indenização securitária em referência. Na hipótese, o expert atestou ser a lesão
de repercussão  leve,  motivo  pelo  qual  a  indenização corresponderá  a  25%
(vinte e cinco por cento) desse valor, o que redunda na quantia de R$ 2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
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Noutro vértice, fora pago na via administrativa apenas o valor
de  R$  1.012,50  (fls.  17),  pelo  que  há  uma  diferença  a  ser  quitada  pela
Seguradora no montante de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Assim,  merece  acolhimento  parcial  o  recurso  para  que  seja
minorado o valor da condenação imposta na sentença recorrida. 

Por tudo o que foi exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO  à  Apelação,  para  reduzir  a  condenação
para o montante de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). 

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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