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RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
APELANTE 01 : Francisco Alves Cordeiro Júnior      
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APELANTE 02 : Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 
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APELADOS : os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL  –  APELO  INTERPOSTO  PELA
SEGURADORA  PROMOVIDA  –  PRELIMINAR  –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM – REJEIÇÃO. 

“Possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de
cobrança  para  recebimento  de  complementação  do  seguro,
todas as seguradoras que fazem parte do consórcio previsto no
artigo 7º da Lei 6194/74.”1

MÉRITO  –  COBRANÇA  –  SEGURO  DPVAT  –  INVALIDEZ
PERMANENTE  DE  PUNHO  –  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO
CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – LAUDO OFICIAL
– FIXAÇÃO  DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO  DE  ACORDO
COM O GRAU DA DEBILIDADE – SÚMULA 474  DO STJ –
UTILIZAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA SUSEP – TABELA –
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE  –  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  –
AJUSTE – PROVIMENTO PARCIAL.   

Restando  evidenciados  os  requisitos  do  art.  5º,  da  Lei  nº
6.194/74,  quais  sejam,  dano,  acidente  e  nexo  causal,
configurada  está  a  obrigação  de  pagamento  da  indenização
relativa ao Seguro DPVAT.

Comprovada a incapacidade definitiva  de punho,  por  meio de
Laudo realizado por perito oficial, devida é a indenização fixada
na Lei nº. 11.945/2009.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR -  AÇÃO DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT  –  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  –  ÍNDICE  E  TERMO  INICIAL  DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  DOS  JUROS  DE  MORA  -

1TJPB – 4ª Câmara Cível – Ap. Cível nº 001.2005.020658-8/001 – Relator: Juiz Carlos Antônio Sarmento – J: 18/4/2006.



AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO QUE ORIENTAM
AS SÚMULAS 580 E 426, AMBAS DO STJ – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM  SEDE  RECURSAL  -
CONSIDERAÇÃO  DO TRABALHO  ADICIONAL,  AINDA QUE
AUSENTES AS CONTRARRAZÕES – PRECEDENTE DO STF
–  PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez,  prevista no § 7º do art.  5º da Lei n.  6.194/1974,  redação
dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula  580,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  14/09/2016,  DJe
19/09/2016)

Em ação de cobrança com fins de receber indenização  decorrente de
seguro - DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da citação. 

Bem aquilatados pelo juiz de primeiro grau os critérios do art. 85,
§ 2º, do CPC, descabe a majoração dos honorários advocatícios
fixados na fase de conhecimento.

Em atenção ao art. 85, § 11º, do CPC, no julgamento do recurso,
o Tribunal  deve arbitrar  honorários advocatícios,  majorando-se
aqueles antes determinados, independente da apresentação de
contrarrazões. 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por  Francisco Alves Cordeiro
Júnior e Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face da sentença
(fl. 122/125) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Solânea que, nos autos
da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, movida pelo primeiro apelante em face da
segunda, julgou  parcialmente  procedente o  pedido  exordial  para  condenar  a  ré  ao
pagamento  de  R$  4.725,00  a  título  de  indenização,  acrescido  de  juros  e  correção
monetária  a  partir  da  citação.  Condenou  ainda  em custas  processuais  e  honorários
advocatícios, esses últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

O autor interpôs recurso, fl. 137/140, tão somente para que a correção
monetária seja contada do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e que a indenização seja
acrescida de condenação em honorários advocatícios majorados para o percentual de
20%. 

Igualmente irresignada com tal decisão, a seguradora promovida interpõe
recurso apelatório, fls.142/154, alegando sua ilegitimidade passiva. 

No mérito, assevera: a) não há nexo de causalidade entre o dano e o
acidente; b) há divergência na aplicação da tabela ante a constatação de lesão no punho
e  graduação  de  lesão  na  mão,  devendo  prevalecer  o  primeiro  laudo.  Por  tal  razão,
entende que o valor devido é de R$ 1.687,50, referente a perda completa da mobilidade
de um dos punhos (25% sobre o total segurado e 50% sobre o resultado ante a extensão
da debilidade apurada); c) requer a fixação do índice a ser aplicado para a correção
monetária;  d)  quanto  aos  honorários,  pugna  pelo  reconhecimento  da  sucumbência
recíproca (art. 86 do CPC)

Contrarrazões apresentadas apenas pela promovida, fls. 161/166.



Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo parcial provimento dos recursos, fl. 200.

É o relatório.

Voto

Do Apelo interposto pela promovida:

Preliminar: Ilegitimidade Passiva ad causam:

Alegando sua ilegitimidade passiva  ad causam, a ré/apelante sustenta
que quem deveria responder pela lide era a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A., porquanto tal entidade seria a atual responsável pela arrecadação, gestão e
aplicação dos recursos provenientes do pagamento dos prêmios do seguro obrigatório
DPVAT.

Tal arguição, porém, não merece guarida,  pois, segundo entendimento
pacífico  na  jurisprudência, em  se  tratando  de  seguro  obrigatório  DPVAT,  todas  as
seguradoras que compõem o consórcio, conforme previsão do art. 7º da Lei nº 6.194/742,
são legitimadas, administrativa ou judicialmente, a pagar a indenização, não havendo
que se falar em exclusividade obrigacional de determinada seguradora. 

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido:

DPVAT.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  VÍTIMA  FATAL.  VALOR  PRÉ-
FIXADO.  PRÊMIO.  APELAÇÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO. (...) 
Possuem  legitimidade  para  figurar  no  pólo  passivo  da  ação  de
cobrança para recebimento de complementação do seguro, todas as
seguradoras que fazem parte do consórcio previsto no artigo 7º da Lei
6194/74,  independente  de  qual  das  consorciadas  tenha  realizado a
parte do pagamento cuja complementação se requer.3

Não bastasse o entendimento jurisprudencial pacífico, ao qual me acosto,
quem recorre é a própria Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sendo
totalmente contraditória a sua alegação de ilegitimidade, já que imputa a si  mesma a
responsabilidade pelos pagamentos decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, fl. 145. 

Destarte, patente está a legitimidade passiva ad causam da apelante, pelo
que rejeito a preliminar levantada a esse título.

Do mérito:

É cediço que o seguro DPVAT foi criado pela Lei n.º 6.194 de 19/12/1974,
com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes causados por veículos ou por suas
cargas,  indenizações  em  caso  de  morte  e  invalidez  permanente.  As  indenizações
advindas do referido seguro devem ser quitadas independentemente de verificação de
culpa, identificação do veículo ou de outras apurações, tornando-se legítimas em caso da
existência de vítimas transportadas ou não. 

No caso em tela,  depreende-se da exordial  que o autor/recorrente foi

2 Art. 7°. a indenização (...) será paga (...) por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras 
que operem no seguro objeto desta lei”.

3  TJPB – 4ª Câmara Cível – Ap. Cível nº 001.2005.020658-8/001 – Relator: Juiz Convocado Carlos Antônio Sarmento –
J: 18/4/2006.



vítima de acidente automobilístico, ocorrido no dia 29/01/2011, que lhe ocasionou, a teor
do laudo médico lesão no punho direito, com percentual de lesionamento em 50%, fls.
112/113.

Com efeito, a par dessas considerações, o nexo de causalidade entre o
acidente e o dano provocado pelo sinistro foram devidamente demonstrados, mormente
em  face  dos  documentos  colacionados  pelo  autor/apelado,  os  quais  apontam  a
ocorrência de acidente automobilístico, do qual resultou em incapacidade definitiva de
punho, na média de 50%.

Nesse trilho, o Boletim de Ocorrência e a Perícia Médica realizada pelos
profissionais mostram-se suficientes para a percepção do seguro obrigatório. 

A título de esclarecimento,  ressalte-se que,  em face do sinistro  haver
acontecido em 2011, aplicam-se como parâmetros de condenação os critérios previstos
na Lei nº 6.194/74, com a alteração dada pela Lei nº 11.945/09, que já estava em vigor,
cujo anexo prevê o pagamento de indenizações de acordo com o grau de repercussões
das debilidades nos casos de invalidez permanente.

Para o caso em tela, cuja definição foi a incapacidade definitiva no punho
direito, o percentual de indenização estabelecido é de 25%.

A Lei 11.945/09 modificou o art.  3º da Lei 6.194/74 e, em seu anexo,
criou uma Tabela para estabelecer os percentuais a serem adotados em relação ao teto
previsto em lei, incluindo desde danos corporais menos graves, até a invalidez total e o
evento morte. Confira-se:

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: 
(omissis)
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: 

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda
anatômica  ou  funcional  será  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 máximo da cobertura; e 

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,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8


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.

Ressalto, ainda, nas hipóteses de invalidez permanente, a indenização
deve ser calculada com base no percentual da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ:

A indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez  parcial  do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.v

No caso dos autos, consoante já explicitado, o laudo médico atesta a
existência  de  dano –  incapacidade definitiva  de punho valorado em grau médio
(50%). Consoante tabela supracitada, deve ser aplicado o percentual de 50% ao valor
máximo da cobertura (R$ 13.500,00), previsto para os casos de  “Perda completa da
mobilidade de um dos ombros,  cotovelos, punhos ou dedo”,  procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização de acordo com a repercussão da lesão
que, in casu, foi de 50%. Assim, o valor da indenização deve ser: 25% de R$ 13.500,00
e 50% do valor obtido, o que resulta em R$ 1.687,50, diversamente do que posto na
sentença  (que  utilizou  equivocadamente  o  percentual  de  70%),  merecendo
provimento a insurgência da seguradora promovida.

Os pedidos recursais da promovida acerca dos ônus sucumbenciais e
consectários legais serão analisados abaixo. 

Do apelo interposto pelo autor:

O Apelo do autor restringe-se unicamente à discussão sobre a correção
monetária  e  a  majoração  dos  honorários  advocatícios,  pugnando  que a  correção
monetária seja contada do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e que a indenização seja
acrescida de condenação em honorários advocatícios majorados para o percentual de
20%. 

Cumpre  anotar  que  os  pontos  referentes  aos  consectários  legais  e
honorários advocatícios são pedidos implícitos que devem ser analisados pelo julgador
(Art. 491, §2º, c/c art. 322, §1º, ambos do CPC), razão pela qual darei abrangência total
ao seu exame, independente das alegações recursais das partes. 

Merece parcial  provimento  a insurgência,  tão somente para acolher  o
pedido de aplicação da Súmula 43 do STJ.

No caso concreto (ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT cuja
responsabilidade é contratual e a obrigação é ilíquida), sem maiores delongas, cabe a
aplicação das Súmulas 580 e 426, ambas do STJ, devendo o ajuste da sentença ser
realizado por esta instância. Confira-se:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula  580,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  14/09/2016,  DJe
19/09/2016)

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir  da
citação.
(Súmula  426,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/2010,  DJe



13/05/2010)

Quanto aos índices devidos,  os juros de mora seguem o art.  406 do
Código Civil  c/c art.  161, §1º, do CTN (1% ao mês) e a correção monetária segue o
INPC/IBGE, por ser o que melhor reflete a variação da inflação, assegurando a correta
atualização da moeda.

Quanto  aos honorários  advocatícios,  o  autor  requer  a  sua  majoração
enquanto a promovida requer o reconhecimento da sucumbência recíproca. 

 O regramento aplicável ao caso concreto é o art. 85 do CPC e não o art.
86 (não houve decaimento mínimo do pedido autoral, mas sim acolhimento do pedido
subsidiário de aplicação da Lei 6.197/74, fl. 07). Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor. 
[…]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação,  do  proveito  econômico
obtido ou,  não sendo possível mensurá-lo,  sobre o valor  atualizado da
causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

[…]

§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 

Nessa perspectiva, o lugar da prestação do serviço (Comarca de João
Pessoa) não diverge do domicílio profissional do escritório contratado (fl. 09).

Quanto  à  natureza  e  à  importância  da  causa,  tenho  que,  apesar  de
inegável  o  sofrimento  e  o  transtorno  causados  ao  segurado,  a  demanda  tem baixa
complexidade (indenização ref. ao seguro obrigatório DPVAT).

O  grau  de  zelo  e  o  trabalho  realizado  não  excederam  o  normal,
praticando o advogado todos os atos necessários, a tempo e modo oportunos, como é de
praxe. 

No que diz respeito ao tempo exigido para o serviço, a ação foi ajuizada
em dezembro de 2013 e sentenciada em maio de 2017. Portanto, apesar dos quatro
anos, não houve excesso de atos praticados.

Logo, tenho que a fixação dos honorários advocatícios pela sentença no
percentual  de  10% (dez  por  cento)  sobre  a  condenação  atende à  Lei  Adjetiva  e  às
peculiaridades deste processo. 

Sobre os honorários recursais, o STF tem se pronunciado no seguinte



sentido:

“A ratio essendi do Código de Processo Civil, ao majorar os honorários
sucumbenciais anteriormente fixados é, também, evitar a reiteração de
recursos. Precedentes.”4 

“MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §
11,  DO  CPC/2015.  CABIMENTO  MESMO  QUANDO  NÃO
APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA.
REITERADA  REJEIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  EXPENDIDOS  PELA
PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO
PROTELATÓRIO.  MULTA  DO  ARTIGO  1.021,  §  4º,  DO  CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”5 

“Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a
ausência de contrarrazões ao recurso”6 

Nesse sentir, há necessidade de majoração pelo trabalho desempenhado
em sede recursal, com espeque nos arts. 85, § 11º, do CPC/15. 

Ante  o  exposto, DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AOS  APELOS, com
fulcro no art. 932, V, a, do CPC, reduzindo o valor da indenização para R$ 1.687,50 (um
mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária
pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, conforme as Súmulas 580 e 426, ambas do
STJ. 

Honorários  advocatícios  recursais  fixados  em  15%  sobre  o  valor  da
condenação, nos termos art. 85, §11º, do CPC. 

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 17 de maio de 2018.

    Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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4(RE  1013740  AgR-ED,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  21/08/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) 
5(ARE  1000400  ED-AgR,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  21/08/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017) 
6(ARE  1044410  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  21/08/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017) 


