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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016694-81.2011.815.2001.
Origem : 2ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Apelado : Otávio Luiz Dias Neto.
Advogado : José Dias Neto.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL.  COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL
SOMADO  À  CONCESSÃO  DE
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  PELO
INSS. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
ART. 3º, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 6.194/1974.
GARANTIA  DE  PERCEÇÃO  DO  VALOR
MÁXIMO PREVISTO EM LEI. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA  POR  FUNDAMENTO
DIVERSO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL  CONDIZENTE  COM  OS
CRITÉRIOS  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. DESPROVIMENTO.

-  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. A nova sistemática de fixação da indenização
em decorrência  de  invalidez  permanente  exige,  em
primeiro lugar, a sua qualificação como sendo total ou
parcial. Constatada a totalidade da invalidez, o valor a
ser pago corresponde ao teto de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais).

-  Em  se  verificando  que  a  incapacidade  do
beneficiário do seguro DPVAT é permanente e total,
há de se lhe assegurar a concessão do valor máximo
para o pagamento da indenização, conforme dispõe o
art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974, devendo ser
mantida  a  condenação  sob  tal  título  fixada  na
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sentença, porém, por fundamento diverso.

- Não há como considerar que um agricultor de mais
de 60 (sessenta) anos de idade, portador de diabetes,
que teve amputado o membro inferior esquerdo  e a
quem foi concedida aposentadoria por invalidez, seja
parcialmente capaz para efeitos de não concessão do
valor legal máximo do seguro obrigatório. 

-  Na hipótese,  os critérios no art. 20, §3º, do Código
de Processo Civil  indicam a manutenção da fixação
do  patamar  estabelecido  pelo  juízo  a  quo,
especialmente  se  considerando  o  desenvolvimento
particular  da  instrução  probatória  em  apreço,  bem
como o tempo exigido para a tramitação da causa, não
se  afigurando  irrazoável  o  valor  estabelecido  pela
sentença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A  contra  sentença  (fls.  118/125)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Capital que, nos autos da “Ação de
Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Reparação
de Danos Morais” ajuizada por Otávio Luiz dos Santos em face da sociedade
recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes
termos:

“Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
com fulcro no art. 269, I, do CPC c/c Lei 11.482 de
31/05/2007,  rejeitada  a  preliminar  arguida,
ACOLHO  PARCIALMENTE  o  pedido  inicial  para
condenar  SEGURADORA  LÍDER  DOS
CONSÓRCIOS DPVAT S/A a pagar ao autor, o valor
complementar de R$ 4.049,90 (quatro mil e quarenta
e  nove  reais  e  noventa  centavos),  acrescido  de
atualização  monetária  segundo  índices  oficiais
regularmente  estabelecidos  a  partir  da  data  da
sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação inicial,  conforme o art.  404 a 407 do CC,
correspondente  ao  pagamento  da  indenização  de
seguro obrigatório (DPVAT).
CONDENO a seguradora promovida ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, estes fixados à
base  de  20%  do  valor  correspondente  à
indenização”.

Inconformada,  a  seguradora interpôs Recurso Apelatório (fls.
127/140), alegando que, tendo o sinistro do qual resultou a debilidade física do
autor  ocorrido  em  18/04/2009,  aplica-se-lhe  a  Lei  nº  11.945/2009,  que
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estabelece como valor máximo indenizatório a quantia de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais). 

Ressalta  a  aplicação incorreta  das  regras  legais  pelo juízo  a
quo, afirmando que o Laudo Pericial atesta uma lesão sofrida e apurada no
percentual de 100% (cem por cento) sobre o limite máximo indenizável em
decorrência de amputação traumática de membro inferior esquerdo. Afirma
que,  com  base  na  Súmula  nº  474  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
indenização  corresponderá  ao  percentual  visualizado  para  a  deficiência
apresentada,  procedendo-se,  em  seguida,  à  redução  proporcional  da
indenização prevista para as perdas de repercussão total, conforme art. 3º, §1º,
inciso II, e Anexo da Lei nº 6.194/1974.

Sustenta que o valor pago administrativamente no importe de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) corresponde à correta
equação  da  quantia  devida,  provinda  da  aplicação  de  100% (em razão  da
amputação do membro superior esquerdo) sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), percentual este previsto para perda anatômica e/ou
funcional  completa  de  um  dos  membros  inferiores,  referindo-se  a  uma
invalidez parcial, consoante previsto na norma extraída do art. 5º, §5º, da Lei
nº 6.194/1974 c/c art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 11.482/2007.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença, julgando-se improcedente a demanda, ante o reconhecimento de a
indenização  ter  sido  suficientemente  paga  em  sede  administrativa.
Subsidiariamente,  postula  a  redução  dos  honorários  advocatícios  para  o
patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  154/156),  alegando  que  a
incapacidade  decorrente  do  acidente  foi  permanente,  motivo  que  culminou
com  a  percepção  do  benefício  de  aposentadoria  por  invalidez,  restando
comprovada o caráter de totalidade da invalidez verificada.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
161/165).

 
É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, Otávio Luiz dos Santos, em virtude de acidente
de trânsito, sofreu sequelas permanentes em seu membro inferior  esquerdo,
fato  inconteste  nos  autos.  O  que  se  questiona  no  caderno  processual  é  a
classificação da invalidez permanente decorrente da debilidade sofrida pelo
demandante, se total ou parcial.

Como é  cediço, 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. 
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A nova sistemática de fixação da indenização  em decorrência
de invalidez  permanente  exige, em primeiro lugar, a sua qualificação como
sendo total ou parcial. Constatada a totalidade da invalidez, o valor a ser pago
corresponde ao teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).  Sendo
parcial, haverá de se averiguar se é completa ou incompleta. 

Em sendo completa, aplicar-se-á o percentual máximo previsto
para  cada  membro  atingido,  variando  de  10% a  70% (previsão  do  Anexo
incluído pela Lei nº 11.945/2009).

Observada a invalidez permanente parcial incompleta, deve-se
aferir qual  o  membro  atingido  (braço,  perna,  dedo  etc.),  aplicando-se  o
percentual  previsto para as perdas parciais completas  da tabela  de referência
ao art. 3º da Lei nº 6.194/74. Apurado esse percentual, passa-se ao exame da
repercussão da perda, a saber: 

a) se intensa, deve-se aplicar o índice de 75% sobre o
percentual da correlata perda completa; 

b)  se moderada,  50%  sobre  o  patamar da
correspondente perda completa; ou 

c) caso  seja  leve,  observa-se  a  incidência  de  25%
sobre a porcentagem prevista para a equivalente perda
completa, tudo em conformidade com o inciso II do §
1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74,

Dentro  desse  contexto,  percebe-se  que  o  entendimento
legislativo foi corroborado pela jurisprudência pátria, culminando, inclusive,
com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula nº  474 do Superior Tribunal  de Justiça:  “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau da invalidez”.

Pois  bem,  conforme  se  infere  dos  autos,  o  magistrado  de
primeiro grau entendeu não haver diferenciação na legislação quanto ao fato
de  o  beneficiário  se  encontrar  inválido  permanentemente  ou  debilitado
permanentemente,  aduzindo  que  a  lei  que  rege  o  seguro  DPVAT não  faz
menção à necessidade de se quantificar o grau de lesão, aplicando, para tanto,
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais anteriores ao advento da referida
Medida Provisória.

Com efeito, na situação ora analisada, verifica-se que Otávio
Luiz  dos  Santos,  então  agricultor  (fls.  12),  foi  vítima  de  acidente
automobilístico,  em  02/07/2009  (fls.  15).  Em  virtude  de  ser  portador  de
diabetes, teve que amputar o membro inferior esquerdo (fls. 16), circunstância
esta  que foi  atestada por Perícia Judicial  (fls.  72/73),  afirmando ter havido
“perda parcial completa (100%) do membro inferior esquerdo”.  Em virtude
de sua situação, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS lhe concedeu o
benefício da aposentadoria por invalidez,  cujo fato gerador é a incapacidade
total e permanente para o trabalho (fls. 64).
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Diante desse cenário, não é preciso realizar grande esforço de
interpretação para se constatar que a situação do demandante se enquadra de
forma inquestionável nas indenizações previstas para invalidez permanente e
total, conforme faz prova idônea a declaração da Previdência Social.

Ora, não há como considerar que um agricultor de mais de 60
(sessenta) anos de idade, portador de diabetes, que teve amputado o membro
inferior  esquerdo  e a quem foi  concedida aposentadoria por invalidez, seja
sequer parcialmente capaz para efeitos de redução do seguro obrigatório. 

Em se adotando a tese da seguradora, consistente na afirmação
de que a perda completa de um membro em nenhum caso induz à invalidez
total,  estaríamos afirmando,  de forma teratológica,  que apenas seria  total  a
invalidez quando houvesse a perda de “todo” o corpo humano, ou ao menos de
todos os membros inferiores ou superiores ou da visão, etc. A totalidade da
invalidez não está ligada à perda de um ou de dois membros, mas sim à real
situação de invalidade do beneficiário.

O  que  a  Lei  nº  11.945/2009  fez,  quanto  à  estipulação  da
porcentagem a ser observada para o caso de invalidez permanente parcial, foi
introduzir  um critério  objetivo  exclusivamente  para  este  caso,  ou  seja,  de
averiguação anterior de que houve uma invalidez permanente parcial. Assim,
uma vez constatada a invalidez permanente total, não há que se contabilizar
quantos e quais membros foram afetados, pois que inexiste essa previsão em
lei, nem mesmo tal interpretação se coaduna com a sua teleologia.

Nesse  mesmo  sentido,  considerando  que  a  concessão  de
aposentadoria  por  invalidez  resulta  no  atestado  de  que  a  esta  é  total  e
permanente, confiram-se os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº  340/2006.  SÚMULA N.  474  DO
STJ.  FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO O
GRAU  DE  INVALIDEZ.  APOSENTADORIA.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. 
(...)
4.  O quantum reconhecido judicialmente não pode
ser maior do que a proporção equivalente a lesão
sofrida,  também não pode ser  menor que esta,  em
virtude de estimativa equivocada quanto à definição
da  indenização  equivalente  ao  dano  garantido.
Questão esta de ordem pública, cuja adequação pode
ser dar mesmo de ofício.
(...) 
6.  Assim,  a  parte  postulante  tem  direito  a
indenização  do  seguro  obrigatório  DPVAT  no
montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) se comprovar a ocorrência de invalidez total e
permanente.
7. No caso em exame a parte autora foi aposentada
por  invalidez  pelo  INSS.  Dessa  forma,  o  grau de
invalidez suportado pela parte autora foi de 100%
do valor indenizatório, fazendo jus ao teto previsto
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em Lei.
(…)”.  (TJRS;  AC  0303787-66.2014.8.21.7000;
Cachoeira do Sul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto;  Julg.  29/10/2014;
DJERS 05/11/2014). (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
CÁLCULO  DA  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE
OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI  Nº  6.194/74.
INVALIDEZ  TOTAL  PERMANENTE
COMPROVADA. RECONHECIMENTO PELO INSS.
CONCESSÃO  DE  APONSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  INDENIZAÇÃO.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO  NO  PATAMAR  MÁXIMO.  Tendo  o
acidente  que  vitimou  o  segurado  ocorrido  na
vigência  da  Lei  nº  6.194/74,  aplicam-se  as  regras
nela previstas para o pagamento da indenização do
seguro DPVAT. No caso dos autos a invalidez total e
permanente do autor da ação restou inconteste em
razão  da  concessão  em seu  favor,  pelo  INSS,  do
benefício  da  aposentadoria  por  invalidez.
Comprovada a invalidez  total  e  permanente  do  2º
apelado, deverá a indenização do seguro obrigatório
ser-lhe  paga  no  patamar  máximo.  (...)”  (TJMG;
EINF  1.0450.07.004497-6/002;  Rel.  Des.  Mota  e
Silva; Julg. 12/08/2014; DJEMG 18/08/2014). (grifo
nosso).

Assim, em se verificando que a incapacidade do beneficiário do
seguro DPVAT é permanente e total, há de se lhe assegurar a concessão do
valor máximo para o pagamento da indenização, conforme dispõe o art. 3º,
inciso II,  da Lei nº 6.194/1974, devendo ser mantida a condenação sob tal
título fixada na sentença, porém, por fundamento diverso.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, a legislação pátria
estabeleceu  determinados  critérios  a  serem observados  pelo  magistrado  no
momento da condenação estabelecida pela sentença, a saber: a) o grau de zelo
do  profissional;  b)  o  lugar  de  prestação  do  serviço;  e  c)  a  natureza  e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

Na hipótese vertente,  entendo que  os critérios enunciados no
parágrafo anterior indicam a manutenção da fixação do patamar estabelecido
pelo juízo a quo, especialmente se considerando o desenvolvimento particular
da  instrução  probatória  em  apreço,  bem  como  o  tempo  exigido  para  a
tramitação da causa, não se afigurando irrazoável o valor estabelecido pela
sentença.

Por  tudo  o  que  foi  exposto, NEGO PROVIMENTO  à
Apelação,  mantendo-se a condenação à complementação da indenização do
seguro DPVAT, porém, por fundamento diverso, restando íntegra a sentença
em seus demais termos.

Apelação Cível nº 0016694-81.2011.815.2001 6



É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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