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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA  AD CAUSAM.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  FRATURA  DO  TORNOZELO  DIREITO.
DANO PARCIAL INCOMPLETO. PAGAMENTO PROPORCIONAL
À  LESÃO,  CONFORME  PERCENTUAL  LEGAL.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

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

- Tratando-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve ser
aplicada  a  lei  em  vigor  à  época  do  sinistro,  no  caso  a  Lei  nº
11.945/2009, restando inequívoco, pois, à luz de tal disciplina, que as
sequelas  decorrentes  de  fratura  do  tornozelo  direito confguram
invalidez  permanente  parcial  incompleta,  nos  termos  do  laudo
pericial,  autorizando  a  aplicação  proporcional  da  indenização,  de
acordo com o grau da lesão, segundo art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74.

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

ACORDA  a 4ª  Câmara  Especializada  Cível  do Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad  causam e,  no  mérito,  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a súmula de julgamento à f. 116.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A.

1 TJPB -  00120090152115001 - Órgão (1 Câmara Cível) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 10/04/2011.



contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, Exma.
Juíza  de  Direito  Ana  Amélia  Andrade  Alecrim Câmara,  nos  autos  da  ação  de  cobrança
proposta por José Marques Fernandes, apelado, em face da entidade securitária recorrente.

Na sentença atacada, a magistrada a quo julgou procedente a pretensão
autoral,  para  o  fm  de  condenar  a  empresa  demandada  a  pagar  ao  autor,  a  título  de
indenização securitária, o montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos), em razão de invalidez parcial incompleta do tornozelo direito.

Inconformada com o provimento singular, a seguradora ré ofertou suas
razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum  de  primeiro  grau,  o  que  fzera  ao
argumentar, em apertada síntese: preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam;  bem
como, no mérito, a ausência de nexo causal entre a invalidez acometida e o acidente de moto
alegado; a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.

Em seguida, intimado, o polo recorrido apresentou suas contrarrazões,
arguindo a insubsistência das razões recursais e pleiteando o desprovimento do apelo.

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.

VOTO

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em desate,
adiante-se que o recurso manejado não merece provimento, porquanto a sentença guerreada
se alinha aos termos da legislação, bem ainda à mais recente e abalizada Jurisprudência.

A esse respeito, afgura-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, em acidente automobilístico, de fratura no tornozelo direito, circunstância a qual
lhe rendera a invalidez parcial incompleta do membro inferior direito.

Antes, porém, de avançar ao mérito, examino a preliminar.

Sob referido subtrato,  destaque-se  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, superada a análise da prefacial e procedendo ao exame do
meritum  causae,  em  específco ao  exame  do  grau  de  invalidez  e  do  montante  total  da
indenização securitária, é imperioso lembrar, nos termos do laudo pericial de f. 79/79v., que
o  autor  apelado  fora  acometido,  em  razão  de  acidente  automobilístico,  de  fratura  no
tornozelo direito, a qual, ainda após tratamento cirúrgico, resultou em dor crônica, edema
residual e diminuição motora da articulação do tornozelo, impassíveis de tratamento.

Nessa  esteira,  emerge  da  leitura  do  exame  técnico,  bem  ainda  das
outras provas, que a lesão indica um estado de invalidez parcial incompleto.

Sob referido prisma,  bem assim considerando que o  sinistro  se  deu
após a vigência da Lei nº 11.945/2009, 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, assim vazada:

“ 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,
classifcando-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: 

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial  completa,  a
perda anatômica ou funcional seri diretamente enquadrada em um
dos  segmentos  orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da  aplicação  do
percentual ali estabelecido ao valor miximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, seri



efetuado  o  enquadramento  da  perda  anatômica  ou  funcional  na
forma  prevista  no  inciso  I  deste  parigrafo,  procedendo-se,  em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderi 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  consonância  com  a  disciplina  legal  acima,  tem-se  que  a  tabela
referenciada no artigo determina ser de 25% (vinte e cinco por cento) o valor da indenização
em casos de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”.

Trasladando-se o posicionamento acima respaldado ao caso em desate
tem-se que, muito embora não tenha havido a invalidez completa da estrutura, os danos
permanentes tiveram considerável repercussão, daí porque o fato atrai a aplicação do artigo
1º, § 1º, I e II, da Lei 6.194/74, precisamente no percentual correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor relativo à perda completa da mobilidade do tornozelo, mencionado.

Assim,  entendo  que  a  indenização  devida  no  caso,  considerada  a
limitação do feito às sequelas acometidas ao tornozelo direito, deve corresponder à quantia
de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Isto  porque  a  indenização  deve  corresponder  a  50% (cinquenta  por
cento) daquela prevista para a reparação de “Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo”, essas as quais, por sua vez, implicam no equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor máximo indenizável (R$ 11.500,00 – treze mil e quinhentos reais).

Em  razão  das  considerações  tecidas  e  com  fulcro  no  ordenamento
jurídico vigente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, nego
provimento ao apelo, mantendo incólumes todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva ad causam e, no mérito, negar provimento 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  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


