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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERDA
DE  DEDO  MÍNIMO  DA  MÃO.  DANO  PARCIAL  COMPLETO.
PAGAMENTO  PROPORCIONAL  À  LESÃO,  CONFORME
PERCENTUAL  LEGAL.  DESCABIMENTO  DA  INCIDÊNCIA  DO
ÍNDICE  CONSTANTE  DO  LAUDO  PERICIAL,  HAJA  VISTA  A
AMPUTAÇÃO  DO  QUIRODÁCTILO,  E  NÃO  DE  LIMITAÇÃO
FUNCIONAL  OU  ANATÔMICA  INCOMPLETA  DO  DEDO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  “A escolha da seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do
seguro DPVAT pertence tão somente a este,  não sendo oponível a
resolução do CNSP que criou a entidade líder das seguradoras”.1

- No julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704 o
STF  julgou  salutar  o  prévio  requerimento  administrativo  para
demonstrar o interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.
In casu, contudo, levando em conta que a demanda foi protocolada
em  2012,  marco  anterior  ao  julgamento  do  precedente  paradigma
(03/09/2014), é prescindível o prévio requerimento administrativo.

- Em se tratando de indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve
ser aplicada a legislação em vigor à época do sinistro, no caso a Lei nº
11.945/2009,  restando inequívoco,  portanto,  à  luz  de  tal  disciplina,
que a amputação de dedo mínimo da mão direita configura invalidez
permanente parcial completa,  autorizando a aplicação proporcional
da indenização, de acordo com o grau da lesão, nos precisos termos
do teor do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

1 TJPB -  00120090152115001 - Órgão (1 Câmara Cível) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula
de julgamento de fl. 123.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Carlos Augusto Moura de Alencar
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca de Sousa, Exmo. Juiz
de Direito Jeremias de Cássio Carneiro de Melo, nos autos da ação de cobrança proposta
pelo polo apelante face à Excelsior Seguros S.A., pessoa jurídica ora recorrida.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo  julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão autoral, para o fim de condenar a empresa demandada a pagar ao autor, a título
de indenização securitária, o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), deixando
de acolher, ademais, o pleito de indenização por perdas e danos e despesas hospitalares.

Inconformado com parcela  do  provimento  singular,  o  autor  ofertou
suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum de primeiro grau, o que fizera ao
argumentar, em apertada suma: a necessária observância dos parâmetros legais à fixação do
quantum indenizatório; bem como o direito à indenização securitária equivalente a 70% da
indenização máxima, em vista da amputação do 5º quirodáctilo da mão direita.

Em seguida, intimado, o polo recorrido apresentou suas contrarrazões,
arguindo, em preliminares, a carência do direito de ação por ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir, bem assim, no mérito, a improcedência das razões recursais.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter  os  autos  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos do artigo  169,  §  1º,  do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em desate,
adiante-se que o  recurso  manejado merece ser  provido,  a  fim de se  adequar  a  sentença
guerreada aos termos da legislação, bem ainda à mais recente e abalizada Jurisprudência.

A esse respeito, afigura-se fundamental denotar que a controvérsia ora
submetida ao crivo desta Egrégia Corte de Justiça transita em redor do suposto direito do
demandante  à  percepção de  indenização securitária  DPVAT na via  judicial,  haja  vista  o



sofrimento, pelo polo litigante, em acidente automobilístico, de amputação do 5º dedo da
mão direita, circunstância a qual lhe rendera a invalidez parcial completa.

Antes, porém, de avançar ao mérito, examino as preliminares arguidas
em contrarrazões, essas, afeitas à ilegitimidade passiva e à falta de interesse de agir.

Sob  referido  subtrato,  destaque-se,  inicialmente,  a  insubsistência  da
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  alicerçada  no  entendimento  de  que  a
responsabilidade pelo pagamento das respectivas indenizações seria da Líder Seguradora.

Com efeito, frise-se que o fato de a SUSEP ter concedido, via Portaria nº
2.797/2007,  à  Seguradora Líder  dos  Consórcios  do Seguro DPVAT S/A,  autorização para
operar com seguros de danos e pessoas, especializada no DPVAT (art. 1º), e, mais, a função
de entidade líder dos consórcios responsáveis pelo pagamento de tais seguros, não retira a
possibilidade de a lide ser voltada contra qualquer das seguradoras que integram o DPVAT.

Ainda, conforme a própria Lei nº 6.194/74, está previsto que, em todo e
qualquer caso, a indenização deverá ser paga pelo consórcio constituído, obrigatoriamente,
por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro DPVAT (art. 7º).

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

A seu  turno,  quanto  à  arguição  de  carência  do  direito  de  ação  por
ausência de interesse de agir, tenho que a mesma não goza, igualmente, de supedâneo.

Nessa esteira, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal — lançando
mão do mesmo raciocínio explicitado no Recurso Extraordinário nº 631.240, que trata de
benefício  previdenciário,  com  repercussão  geral  reconhecida  —  ressaltou  que  o  prévio
requerimento administrativo é condição ao acesso ao poder judiciário nas ações de cobrança
de seguro DPVAT (RE nº 824712). Para melhor esclarecer, transcreve-se parte dos julgados:

No  presente  caso,  contudo,  levando  em  conta  que  a  demanda  foi
protocolada em 2012, anteriormente ao julgamento do precedente paradigma (03/09/2014),
emerge que não deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
nos  recursos  repetitivos,  sendo,  pois,  prescindível  o  prévio  requerimento  administrativo,
inclusive por ordem dos primados da segurança jurídica e do acesso à Justiça.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Uma vez superada a análise das questões prefaciais e procedendo ao
exame do meritum causae, em específico ao exame do grau de invalidez e do montante total
da indenização securitária, é imperioso lembrar, nos termos do laudo pericial de fl. 72/73,
que o apelante fora acometido, em razão de acidente automobilístico, da “amputação do 5º
quirodáctilo, sendo uma lesão definitiva”, em relação à qual “não haveria tratamento”.

Nessa  esteira,  emerge  da  leitura  do  exame  técnico,  bem  ainda  das



outras provas colacionadas, que a lesão ocasionada ao polo promovente indica um estado de
invalidez parcial completo, eis que provocara a inutilização funcional e anatômica integral
do dedo mínimo da mão direita, e não uma mera limitação na função ou anatomia daquele.

Segundo esse cenário, bem assim considerando que o sinistro se deu
após a vigência da Lei 11.945/09, penso que a indenização deve ser proporcional aos danos
experimentados, exatamente como determina a tabela constante no anexo da referida norma,
que deu nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos:

“ 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:
[...]
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)”.

Em estrita consonância com a disciplina legal acima transcrita, tem-se
que a tabela referenciada em tal artigo, colacionada pelo apelante à fl. 40, determina ser no
patamar de 10% (dez por cento) o valor da indenização em casos de “perda anatômica e/ou
funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão”.

Trasladando-se o posicionamento acima ao caso em desate, tem-se que,
tendo havido a perda funcional  e anatômica completa de dedo mínimo da mão,  deve a
indenização securitária em favor do autor corresponder a 10% (dez por cento) da máxima
indenização prescrita na lei, qual seja o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), o que consubstancia um quantum de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).



Ante todo o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva
e de falta de interesse de agir, ao passo em que, no mérito, dou provimento parcial ao
apelo,  apenas para, reformando a sentença, majorar a indenização securitária à quantia de
R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  e,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor
de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


