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Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
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                          Ingrid Gadelha (OAB/PB 15.488).
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR.  QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.  CONHECIMENTO
PARCIAL  DO  RECURSO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  E  DANO.
COMPROVAÇÃO  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA. LAUDO. DÉFICIT FUNCIONAL DE
50%. APLICAÇÃO DA LEI  6.194/74 ATUALIZADA
PELA LEI  11.945/2009.  CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  ENUNCIADO  474  DA  SÚMULA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PERCENTUAL  REDUTOR  APLICADO  SOBRE  A
QUANTIA  MÁXIMA  PREVISTA.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  O  princípio  da  dialeticidade  exige  que  os  recursos
ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões  que
objetivam  impugnar.  Neste  pensar,  percebe-se  que  o
apelante  trouxe  argumento  capaz  de  impugnar  a
fundamentação do juízo sentenciante,  discutindo matéria
pertinente  ao  caso  dos  autos,  razão  pela  qual  se
desincumbindo de seu ônus de impugnar especificamente a
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decisão  vergastada,  apontando  motivação  necessária  de
seu  inconformismo,  devendo,  por  isso,  ser  conhecido  o
recurso.

-  A falta de interesse de agir já foi devidamente decidida
nos presentes autos e, por isso, não merece conhecimento,
ante a preclusão pro judicato.

- 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 6.194/1974.

-  Para a  configuração do direito  à  percepção do seguro
DPVAT, basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do
dano  decorrente,  além  do  nexo  causal  entre  eles,  nos
termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74,  que dispõe sobre
Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não.

- Presente o nexo de causalidade entre a alegada debilidade
permanente  parcial  incompleta  da  vítima  e  o  acidente
automobilístico noticiado nos autos, devida a indenização
pleiteada.

-  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.

-  Partindo  do  valor  máximo  possível  do  seguro  de  R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de
invalidez  permanente  (lesão  crânio-facial),  calcula-se  o
montante  de  100%,  ou  seja,  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos reais) aplicável à situação de perda anatômica
e/ou funcional da estrutura crânio-facial. Como, in casu, a
perda não foi completa, mas estimada em 50%, conforme
se  infere  do  laudo  médico  (fls.  152/153),  aplica-se  este
último percentual ao valor encontrado na operação anterior
(R$ 13.500,00), definindo a quantia de R$ 6.750,00 (seis
mil, setecentos e cinquenta reais), sendo correto o decreto
judicial.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba conhecer parcialmente do
recurso,  rejeitar  a ilegitimidade passiva e,  no mérito,  negar-lhe provimento,  nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Nobre Seguradora do
Brasil  S/A, hostilizando sentença oriunda do Juízo de Direito 3ª  Vara Cível da
Comarca  da  Capital nos  autos  da  Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT movida por Jose Izidro Duarte.

Narra a inicial que o autor foi vítima de acidente automobilístico, no
dia  27/11/2013,  ao  conduzir  motocicleta,  vindo  a  cair  ao  solo,  fato  este  que
ocasionou  a  debilidade  permanente  neurológica,  perda  do  olfato  e  paladar,
debilidade buco maxilar, perda parcial da visão dos dois olhos, debilidade do braço
esquerdo e da perna direita, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando
o pagamento de seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais).

Devidamente citada, a parte adversa apresentou peça contestatória
(fls.  21/36),  alegando,  em  sede  de  preliminar,  a  falta  de  interesse  de  agir  por
ausência  de  prévio  requerimento  administrativo,  bem  como  ressaltou  sua
ilegitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  cabendo  tal
responsabilidade à seguradora Líder. No mérito, defendeu a ausência de nexo de
causalidade  entre  o  acidente  e  a  debilidade  invocada,  destacando,  inclusive,  a
inexistência de laudo do IML. 

Enfatizou que a indenização deve ser proporcional ao grau da lesão e
invalidez,  sendo,  portanto,  necessária  a  realização  de  prova  pericial.  Ao  final,
alegou que a correção monetária deve ser fixada desde a data da propositura da
ação. 

Réplica impugnatória (fls. 62/65).

Laudo pericial juntado (fls. 75).

Em sentença de fls. 82/86, o magistrado de primeiro grau extinguiu
o feito sem apreciação do mérito,  sob o fundamento da ausência de comprovação
do prévio requerimento administrativo.

Irresignado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  87/92),
aduzindo que a extinção do feito por falta de interesse de agir viola o livre acesso
ao judiciário.  Ainda,  sustentou que a indenização do seguro DPVAT não ficava
condicionada ao esgotamento da via administrativa.

Seguindo  suas  argumentações,  defendeu  que  o  interesse  de  agir
restou comprovado com a juntada de atendimento hospitalar eu boletim policial. Ao
final, pugnou pelo provimento do apelo com a cassação da sentença e retorno dos
autos ao juízo de origem.
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Contrarrazões apresentadas (fls. 96/112), defendendo a manutenção
da  sentença  e  ressaltando  que  não  foi  observada  a  devida  instauração  do
procedimento administrativo.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 130/133).

Em  acórdão  de  minha  Relatoria,  a  Segunda  Câmara  Cível,  por
unanimidade, deu provimento ao recurso apelatório interposto pelo autor, anulando
a  sentença  e  determinando  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  primeiro,  sob  o
entendimento, à época, da desnecessidade de prévio requerimento administrativo
para o ajuizamento da presente ação (fls. 143/148).

Com o trânsito em julgado da decisão acima, os autos retornaram ao
juízo a quo (fls. 150), oportunidade na qual o magistrado determinou a intimação
das partes para informar acerca da realização de exame pericial na autora (fls. 151),
oportunidade na qual foi juntada aos autos a avaliação médica feita em audiência de
mutirão do DPVAT (fls. 152/153).

Com  a  nova  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  magistrada  de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial  (fls.
161/163), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“À LUZ DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o
pedido  formulado  na  exordial  para  condenar  a
demandada  ao  pagamento  de  R$  6.750,00  (seis  mil,
setecentos  e  cinquenta  reais),  correspondentes  à
indenização pela lesão neurológica sofrida, com juros de
mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  data  da  citação  e
correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso
(data do acidente).

Tendo  em  vista  a  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes ao pagamento das despesas processuais de forma
rateada. Condeno as partes ao pagamento dos honorários
da  parte  contrária,  no  importe  de  15%  do  valor  da
condenação,  conforme  art.  85,  §2º,  do  CPC.  A
exigibilidade do débito esta suspensa em relação ao autor,
que litiga ao abrigo da gratuidade de justiça”.

Irresignada, a parte promovida interpôs Recurso de Apelação (fls.
167/175), aduzindo, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir por ausência
de prévio requerimento administrativo, bem como a sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo e a necessidade de substituição da seguradora Líder. No mérito,
defende a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a
debilidade,  eis  que  a  data  informada  no  boletim  de  ocorrência  encontra-se
equivocada e a confecção de tal documento deu-se somente após nove meses da
ocorrência do acidente. Por fim, requer o provimento do recurso. 

Contrarrazões ofertadas, alegando, preliminar, o não conhecimento
do  recurso  apelatório  por  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade,  visto  que  o
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recorrente  apenas  repetiu  os  argumentos  da  contestação  (fls.  196/200).
Meritoriamente, defende a manutenção do édito judicial.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação sobre o mérito (fls. 207/210).

Diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida
em contrarrazões e em razão do dever de consulta consagrado no Novo Código de
Processo Civil, mas deixou transcorrer o prazo in albis (fls. 214).

Novamente,  novo  dever  de  consulta  foi  realizada,  em virtude  da
possibilidade de não conhecimento da alegação de falta de interesse de agir (fls.
215),  tendo  a  parte  recorrente  defendido  o  preenchimento  dos  requisitos  de
admissibilidade recursal (fls. 217/218).

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.

- Do juízo de admissibilidade recursal: ofensa ao princípio da dialeticidade e
preclusão pro judicato:

Aduz o recorrido a ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que o
recorrente apenas repetiu os argumentos da contestação, motivo pelo qual o recurso
apelatório não deve ser conhecido.

Ab  initio,  para  que  o  mérito  da  demanda  possa  ser  analisado,  o
magistrado  deve,  preliminarmente,  averiguar  os  pressupostos  processuais  e  as
condições da ação, os quais são comumente chamados de pressupostos processuais
de admissibilidade do julgamento de mérito, seja quando da propositura da inicial,
seja em sede recursal.

Como é cediço, um dos requisitos formais de admissão do recurso é
a  impugnação específica  do  conteúdo decisório,  de  forma que  a  argumentação
apresentada  seja  minimamente  impugnatória  e  capaz  de,  em tese,  modificar  o
julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem, na hipótese dos autos, observa-se que a segurado trouxe
argumento capaz de impugnar a fundamentação do juízo sentenciante, discutindo
sobre a ausência de nexo de causalidade, inclusive indicando possível contradição
na data do acidente automobilístico, fato este que não foi indicado na contestação,
o que demonstra a ausência de mera transcrição dos argumentos de defesa.

Assim, não é preciso grande esforço hermenêutico para se constatar
que  as  razões  apelatórias  se  insurgem de  forma específica,  como exigido  pelo

Apelação Cível nº0001377-22.2017.815.0000. 5



ordenamento  jurídico  pátrio,  em  relação  à  condenação  imposta  no  decisum
objurgado. 

Por isso, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade,
visto que o apelante se contrapôs ao fundamento da sentença, trazendo argumentos
jurídicos  com  o  intuito  de  afastar  a  condenação,  observando-se,  portanto,  o
pressuposto  processual  de  admissibilidade  referente  à  regularidade  formal  do
recurso.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça sobre o
assunto:

PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
APELANTE  QUE  DEMONSTRA OS  MOTIVOS  DE  SUA
IRRESIGNAÇÃO.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA
PRECEDENTE.  -  O  recurso  trouxe  de  forma  clara  e
expressa as razões  da inconformidade da apelante com a
sentença, de forma que devidamente cumprido o Princípio
da Dialeticidade. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO.
Rejeição  liminar.  NECESSIDADE  DE  ABERTURA  DE
PRAZO  PARA  EMENDa  DA  EXORDIAL  ANTES  DE
extinguir  a  defesa.  ENTENDIMENTO  PACÍFICO  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e Das cortes pátrias.
ANULAÇÃO  DE  OFÍCIO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. -  "(...)  Esta Corte
possui  entendimento  no  sentido  de  que  a  falta  de
apresentação  de  memória  de  cálculo  acompanhando  a
petição inicial de embargos a execução, conforme determina
o art. 739-a, §5º do cpc, conduz a uma hipótese de inépcia
da petição inicial  dos embargos (art.  739,  ii,  do cpc),  de
modo  que  é  necessário  que  o  juízo  conceda,  antes  da
extinção,  prazo  para  a  regularização  do  processo,  nos
termos do art.  284 do cpc. precedentes: resp 1275380/ms,
rel.ministra nancy andrighi, terceira turma, dje 23/04/2012;
resp  1248453/sc,  rel.  ministro  mauro  campbell  marques,
segunda  turma,  dje  31/05/2011.  No  caso  dos  autos,  a
acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença no ponto
em que se afirmou que "apesar de intimada para emendar a
inicial, a embargante limitou-se a tecer alegações genéricas
com base em legislação referente ao sistema cumulativo ao
qual não pertence, sem apontar os valores e identificar as
deduções  de  icms  que  entende  devessem  ter  ocorrido
mediante a juntada de planilha de cálculo demonstrando o
excesso de execução".  Dessa forma, é de se reconhecer a
violação ao art. 739-a, § 5º do cpc, para declarar a inépcia
da petição inicial dos embargos (art. 739, ii, do cpc), não
suprida  após  a  intimação  para  emenda  da  inicial,  nos
termos da jurisprudência desta corte. 3. agravo regimental
não  provido.”  (STJ  -  Agrg  no  Resp  1560479/rs,  Rel.

Apelação Cível nº0001377-22.2017.815.0000. 6



Ministro Mauro Campbell marques, segunda turma, julgado
em  01/12/2015,  dje  09/12/2015) (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006289620128150091, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ
RICARDO PORTO , j. em 19-05-2017).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO.  PRELIMINAR
ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.
DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO  PELO  CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO MORAL EVIDENCIADO.  DEVER DE
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER  PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO  DA  REPARAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Deve  ser  afastada  a
preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso  por
inobservância  ao  princípio  da  dialeticidade,  porquanto
impugnados especificamente os fundamentos da sentença. -
A  instituição  financeira,  na  condição  de  fornecedora  de
serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos  causados  à
parte, em virtude da deficiência na prestação dos serviços,
nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
- Não tendo sido comprovado que a parte autora celebrou o
contrato  motivador  da  cobrança  questionada,  deve  ser
declarado inexistente o débito e, por consequência, o dever
de indenizar. - O abalo de crédito causado pela inscrição e
manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros
de inadimplentes, por si só,  é suficiente para comprovar o
dano moral sofrido pela parte lesada. - A indenização por
dano  moral  deve  ser  fixada  segundo  os  critérios  da
razoabilidade e considerando as condições financeiras do
agente  e  da  vítima,  a  fim  de  não  se  tornar  fonte  de
enriquecimento ou ser inexpressiva a ponto de não atender
aos fins ao qual se propõe, pelo que,  tendo sido observados
tais critérios quando da fixação do  quantum indenizatório,
a manutenção do montante estipulado na sentença é medida
que se impõe. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00345814320098152003, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA NÓBREGA
COUTINHO , j. em 16-05-2017). 
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No mais, há de se ressaltar a impossibilidade de conhecimento da
preliminar de carência da ação por falta de interesse processual, tendo em vista
que tal  questão já  foi  decidida em segunda instância  por  esta  Corte  de Justiça,
conforme acórdão de fls. 143/148. 

Desse  modo,  tais  matérias  já  se  encontram  acobertadas  pela
segurança jurídica conferida em decorrência da aplicação do instituto da preclusão,
mais especificamente da modalidade  pro judicato,  que limita a possibilidade de
alteração de anterior julgado já proferido pelo órgão jurisdicional. 

Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA
DE  CONTA  CORRENTE.  SENTENÇA  DE  PARCIAL
PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU.  1.
Pretensão  de  reconhecimento  da  prescrição.  Matéria
analisada  no  acórdão  que  manteve  a  sentença  da
primeira fase. Preclusão pro judicato. Impossibilidade de
rediscussão.  2.  Preliminar  de  impossibilidade  de
cumulação  de  revisional  com  ação  de  prestação  de
contas.  Acolhimento.  Impossibilidade  de  devolução  dos
valores  supostamente  indevidos.  Ato  que  implicaria  em
revisão contratual. Novo entendimento sedimentado pelo
Superior  Tribunal  de  justiça  em  Recurso  Especial
representativo  de  controvérsia.  RESP  nº  1.497.831/pr.
Contas  adequadamente  prestadas.  Sentença  reformada.
Inversão  do  ônus  sucumbencial.  Recurso  parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido”. 
(TJPR;  ApCiv  1653998-5;  Quedas  do  Iguaçu;  Décima
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Themis  Furquim;  Julg.
07/06/2017; DJPR 14/06/2017; Pág. 391).
“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS.  2ª  FASE.  AUSÊNCIA  DE  ESPECIFICAÇÃO
QUANTO  AOS  LANÇAMENTOS  CONSIDERADOS
INDEVIDOS E PERÍODO EM QUE HÁ NECESSIDADE
DE ESCLARECIMENTOS.  FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.  CONFIGURAÇÃO.  PROCESSO EXTINTO,  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECURSO
PREJUDICADO. O interesse de agir é condição da ação,
matéria  de  ordem  pública,  que  pode  ser  analisada  a
qualquer tempo e grau de jurisdição, não incidindo sobre
ela  a  preclusão  pro  judicato.  Segundo  hodierno
entendimento do STJ, não há interesse de agir por parte
do correntista que ajuíza ação de prestação de contas em
face  da  instituição  financeira,  sem  indicar,
especificamente,  os lançamentos  não autorizados ou de
origem desconhecida,  ocorridos  em sua  conta-corrente.
V.V.:  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
CORRENTISTA  DE  BANCO.  PRELIMINAR  DE
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
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QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA SENTENÇA PROFERIDA
NA  PRIMEIRA  FASE  DA  AÇÃO.  CONDENAÇÃO  DA
PARTE  RÉ  A  DEVOLVER  EM  DOBRO  QUANTIAS
INDEVIDAMENTE  DESCONTADAS  DA  CONTA
CORRENTE DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE
COBRANÇAS  FORAM  DEVIDAS.  AUSÊNCIA  DE
PROVA.  Se  a  preliminar  de  carência  de  ação  já  foi
apreciada na sentença proferida na primeira fase da ação
de prestação de contas, não cabe conhecer de preliminar
de  mesmo  teor  suscitada  na  sentença  proferida  na
segunda fase. Não se tem como acolher a alegação de que
não  é  o  caso  de  devolução  de  valores  cobrados
indevidamente se as contas apresentadas pelo Banco réu
não foram aprovadas e se ele não fez prova nos autos da
correção dos encargos descontados da conta corrente da
parte autora”. 
(TJMG;  APCV  1.0390.10.003416-9/002;  Rel.  Des.
Evandro  Lopes  Da  Costa  Teixeira;  Julg.  17/12/2015;
DJEMG 26/01/2016).

Assim sendo, em se verificando que a preliminar de carência de ação
já foi devida e suficientemente analisada anteriormente quando do julgamento da
apelação contra a sentença reformada pelo juízo  ad quem, bem como inexistindo
qualquer elemento novo a ensejar a possibilidade de reapreciação da prefacial, é
vedado ao órgão recursal apreciar novamente a matéria. 

Isso  posto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE das  alegações
apelatórias,  restringindo-se  a  análise  do  presente  recurso  à  preliminar  de
ilegitimidade passiva e ao mérito propriamente dito.

- Preliminar: ilegitimidade passiva:

Consoante  relatado,  a  seguradora sustentou  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.

No entanto,  como já decidido de  modo reiterado pelos Tribunais,
qualquer seguradora integrante do consórcio obrigatório pode ser demandada, ainda
que outra tenha regulado administrativamente o sinistro, conforme preceitua o art.
7º, ‘caput’, da Lei nº 6.194/74, alterado pela Lei nº 8.441/92.

Assim já se pronunciou nosso egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEITADA.
DEBILIDADE  PERMANENTE.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  A  INCIDÊNCIA  DOS
JUROS  DE  MORA.  JUROS  A  PARTIR  DA
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CITAÇÃO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº  426  DO
STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. A jurisprudência
dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ação
de  cobrança  de  seguro  obrigatório  DPVAT  pode  ser
proposta contra qualquer das seguradoras pertencentes
ao consórcio. Súmula  nº  426/stj:  “os  juros  de  mora  na
indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
(TJPB;  APL  0031068-34.2013.815.2001;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 10/06/2016; Pág. 14) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  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. MÉRITO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO.  SEGURO  DPVAT.
SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  NA  VIA  ADMINISTRATIVA.  RE-
QUISITO  AO  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  AÇÃO.
COMPATIBILIDADE  DA  EXIGÊNCIA  COM  A
GARANTIA  DO  AMPLO  ACESSO  AO  PODER
JUDICIÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL
JULGADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
DEMANDA AJUIZADA ANTES DO JUL- GAMENTO DO
ARESTO  PARADIGMA.  SENTENÇA  EM  MANIFESTO
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
SUPREMA.  ANULAÇÃO  DO  DECISUM.  PROCESSO
PRONTO  PARA  JULGAMENTO.  INVALIDEZ
PERMANENTE  TOTAL.  INDENIZAÇÃO  NO  TETO
DEVIDA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  EVENTO
DANOSO. JUROS. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
E  DESTE  TRIBUNAL.  PROVIMENTO.  O  Supremo
Tribunal  Federal,  em  repercussão  geral,  firmou
entendimento de que o estabelecimento de condições para
o  exercício  do  direito  de  ação  é  compatível  com  o
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no
art. 5. º, XXXV, da Constituição Federal. A ausência de
prévio requerimento administrativo para o pagamento do
seguro  DPVAT  acarreta  a  inexistência  de  uma  das
condições  da  ação.  Tendo  em  vista  a  prolongada
oscilação  jurisprudencial  na  matéria,  inclusive  no
Supremo Tribunal Federal, estabeleceu-se uma forma de
transição para lidar com as ações em curso. (TJPB; APL
0042369-40.2011.815.2003;  Terceira  Câmara
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Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida;
DJPB 23/11/2016; Pág. 12). 

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.

- Do Mérito

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em
perquirir o direito do autor à indenização do seguro DPVAT, em razão de debilidade
permanente parcial proveniente de acidente automobilístico.

Como  é  sabido,  para  a  configuração  do  direito  à  percepção  do
seguro DPVAT, basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do dano decorrente,
além do nexo causal entre eles, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74,  que
dispõe  sobre  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Infere-se dos autos que, no dia 27 de novembro de 2012, o autor se
envolveu num acidente automobilístico, resultando em lesão parcial incompleta.

Além  do  mais,  embora  conste  no  boletim  de  ocorrência  que  o
acidente ocorreu em 17/11/2012, verifica-se que, na verdade, ocorreu um erro de
digitação, visto que a data do fato encontra-se devidamente comprovada no laudo
médico  (27/11/2012),  inclusive  há  referência  ao  motivo  do  atendimento  no
Hospital,  qual  seja  acidente  de  motocicleta,  o  que  demonstra  que  o  erro  é
perfeitamente passível de correção e aclaramento em outros dados do processo.

Destaque-se que o fato do boletim de ocorrência somente ter sido
confeccionado meses após a ocorrência do acidente não tem o condão de afastar o
nexo de causalidade, eis que o autor ficou internado no Hospital para realização de
tratamento  durante  um  certo  período,  como  também  é  natural  que  as  pessoas
somente  vão  noticiar  os  fatos  numa delegacia,  após  tomarem conhecimento  do
direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Dito isso, entendo que restou devidamente comprovado o nexo de
causalidade,  conforme boletim  de  ocorrência  e  o  laudo  médico  (fls.  15  e  17),
registrando que  o promovente deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma
Senador  Humberto  Lucena,  situado  nesta  Capital,  na  data  de  27/11/2012,  com
cefaleia,  tonturas  e  episódios  de  confusão  mental,  após  queda  de  moto,  sendo
submetido a tratamento naquele nosocômio.

Nesses termos, considerando a narrativa do autor, o laudo médico
indicando a ocorrência do acidente automobilístico (fls. 15) e a própria natureza das
lesões sofridas, evidenciado resta, a meu sentir, o nexo de causalidade.

Passando adiante, infere-se dos autos que o acidente automobilístico,
do qual o autor foi vítima, ocorreu em 27/11/2012, portanto, sob a égide da Lei nº
11.945/2009,  que  regula  a  graduação  de  invalidez  do  segurado  através  de
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percentuais  previamente  estabelecidos.  Dispõe  a  Lei  6.194/74,  com  redação
atualização pela Lei 11.945/2009:

“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 acidente em questão provocou lesão no
sistema  nervoso  central  (crânio-facial),  causando  debilidade  parcial  incompleta
com sequelas neurológicas e impedimento do senso de orientação espacial e do
livre deslocamento corporal. Ao graduar a lesão, o perito a enquadrou em 50%. 

A lei é bastante clara ao indicar perda  completa da funcionalidade
do membro, sendo justo concluir que somente quando houver tal situação, ou seja,
membro sem qualquer funcionalidade, será devido o percentual de 100%. Nesse
contexto, tem-se duas possibilidades: (i) invalidez permanente parcial  completa,
quando  se  aplica  o  percentual  de  100%;  (ii)  invalidez  permanente  parcial
incompleta, quando se aplica o percentual de 100%, com redução proporcional ao
nível de comprometimento.

Orientando  o  aplicador,  a  lei  dispôs  expressamente  sobre  os
parâmetros para os casos de invalidez permanente parcial incompleta, aplicando-se
os  redutores  previstos  no  art.  3.º,  §  1.º,  inciso  II,  não  sendo  demais  repeti-lo:
“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
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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”.

Acompanhando  o  raciocínio,  nos  termos  do  Enunciado  474  da
Súmula do STJ, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”. Portanto,
quando  a  incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas  estipulada  em grau
menor,  não  poderá  ser  aplicado  o  percentual  de  100%,  mas  sim  fração
correspondente ao nível de comprometimento da funcionalidade do membro. 

O referido enunciado, diferentemente do inciso II do § 1.º do  art. 3.º
da Lei 6.194/74, não fez qualquer referência ao percentual de redução nos casos de
invalidez  permanente  parcial  incompleta,  pressupondo-se  não  ser  incorreta  a
aplicação de porcentagem fixada por laudo médico, o qual, sem dúvida alguma,
melhor se aproxima da situação concreta. 

Acerca do tema:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  cobrança  do  seguro
DPVAT. Sinistro  ocorrido  em  20/04/2004.  Prescrição.
Inocorrência.  Lapso  temporal  trienal.  Termo  a  quo.
Ciência  inequívoca da invalidez.  Prova de que  o autor
efetuou  tratamento  até  16/02/2007.  Inteligência  da
Súmula nº 278, do STJ. Demanda proposta em janeiro de
2010.  Requerimento  de  indenização  no  valor  máximo.
Inadmissibilidade. Lei nº 6.194/74.  Súmula nº 30, desta
corte  e  sumula  474 do  Superior  Tribunal  de  justiça.
Indenização que deve ser fixada proporcionalmente ao
grau de invalidez. Comprovação de invalidez permanente
no  grau  de  12,5%.  Laudo  emitido  pelo  iml.  Validade.
Honorários  advocatícios.  Manutenção.  Erro  material
constatado na sentença. Correção de ofício. Recursos não
providos.”  (TJPR;  ApCiv  0963368-5;  Londrina;  Nona
Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; DJPR
30/01/2013; Pág. 356). 

“APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DPVAT. INEXISTENCIA
DE DISCUSSAO ACERCA DAS EXTENSÕES DA LESÃO
SOFRIDA.  APLICABILIDADE  DA  MEDIDA
PROVISORIA 451/2008. GRADUAÇAO DA INVALIDEZ.
POSSIBILIDADE.  ACIDENTE  DE  TRANSITO.  Sinistro
ocorrido em data posterior a 16.12.2008.  Aplicabilidade
da Lei  nº  11.945/2009.  Tabela  relativa aos  percentuais
indenizatorios  para  seguro  DPVAT.  O  calculo  da
indenização so seguro DPVAT deve seguir os parâmetros
apontados pela nova redação da Lei nº 6.194/74 e, em
caso de invalidez parcial e permamente, devera ser paga
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proporcionalmente à lesão sofrida. Aplicação da sumula
474 do STJ. Negaram provimento ao apelo.” (TJRS; AC
99258-22.2013.8.21.7000; Lajeado; Sexta Câmara Cível;
Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig; Julg. 20/06/2013; DJERS
03/07/2013).

No caso em apreço, o cálculo se afigura simples. Partindo do valor
máximo possível do seguro de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os
casos  de  invalidez  permanente  (lesão  crânio-facial),  calcula-se  o  montante  de
100%, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aplicável à situação de
perda anatômica e/ou funcional da estrutura crânio-facial.

 Como,  in casu, a perda não foi completa, mas estimada em 50%,
conforme se infere do laudo médico (fls. 152/153), aplica-se este último percentual
ao valor encontrado na operação anterior (R$ 13.500,00), definindo a quantia de R$
6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), sendo correto o decreto judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e,  na  parte  conhecida,  REJEITO  A PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA e,  no  mérito,  NEGO-LHE PROVIMENTO,  mantendo-se  incólume
todos os termos da sentença vergastada. 

Por via de consequência, majoro os honorários advocatícios fixados
na sentença para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e
11, do Novo Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo Des,
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior.  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, 27 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado Relator
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