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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009306-83.2011.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE:  Seguradora Líder  dos  Consórcios  do Seguro DPVAT
S/A
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos
APELADO: Irani Mangueira de Sousa
ADVOGADO: Mário Félix de Menezes

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO MÉDICO
ATESTANDO A INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA DE FORMA
MÉDIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DA LESÃO
SOFRIDA. TABELA DE DANOS PESSOAIS. APLICAÇÃO.
SÚMULA 474 DO STJ. PROVIMENTO.

- A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau
da lesão. Inteligência da Súmula 474 do STJ, publicada em
19/06/2012,  com  aplicabilidade,  ainda,  da  Lei  Federal  n.
11.945/09, que prevê o percentual respectivo e devido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,  dar  provimento  à
apelação. 
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A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A interpôs recurso apelatório contra sentença (f.  163/168) do Juiz  de
Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por IRANI MANGUEIRA DE
SOUSA,  julgou procedente o pleito exordial,  reconhecendo que a prova
acostada foi suficiente para demonstrar que  o promovente/apelado, em
decorrência  do acidente de trânsito sofrido,  faz jus ao recebimento de
indenização no valor de R$ 5.400,00, além de condenar a seguradora ao
pagamento  de  honorários  advocatícios  no  percentual  de  20% sobre  o
valor da condenação.

A apelante, nas suas razões recursais (f. 194/200) alegou que a
sentença atacada não se moldou aos ditames legais, tendo em vista que o
grau de invalidez descrito no laudo  acostado destoa do valor fixado na
sentença,  razão  da  necessidade  de  sua  minoração,  para  adequar-se  à
extensão da lesão sofrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 225/234).

A Procuradoria de Justiça  deixou de opinar sobre o mérito do
apelo, por entender ausente interesse público (f. 241). 

É o relatório.

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA 
                   Relatora

Compulsando os autos,  observo  que o acidente  que vitimou o
autor/apelado ocorreu em via urbana da cidade de Campina Grande, no
dia 24/04/2010, fato incontroverso entre as partes e corroborado pelo
Laudo Traumatológico de f. 149/156.

A querela cinge-se em saber se o valor de R$ 5.400,00, fixado
pelo Juiz de primeiro grau a título de Seguro DPVAT, é compatível com a
extensão da lesão sofrida pela vítima/apelado.

No mencionado Laudo Traumatológico a perita Camila Mendes
Villarim  Meira  concluiu  que  o  percentual  da  invalidez  permanente  do
autor/apelado foi de 40% no membro inferior direito.

Ressalte-se  que  à  época  do  acidente  já prevalecia  a  Tabela
Relativa a Acidentes Automobilísticos (DPVAT) regulada pela Lei Federal n.
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11.945/2009, anexa do art. 3º da Lei Federal n. 6.194/74. Nesse contexto,
de acordo com essa Tabela, o autor/apelado faz jus apenas a 40% de
70% do total da indenização, que é de R$ 13.500,00 (valor máximo
das indenizações do Seguro DPVAT).

Calculando-se 70% de R$ 13.500,00 chega-se à quantia de R$
9.450,00, e, calculando-se 40% sobre essa quantia (R$ 9.450,00) chega-
se a R$ 3.780,0O, valor realmente devido,  já que a citada Tabela é
clara quando afirma “PERDA  ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA
DE UM DOS MEMBROS INFERIORES”.

Na Tabela (f. 201) há os percentuais das perdas no item DANOS
CORPORAIS SEGMENTARES (PARCIAIS) - REPERCUSSÕES EM PARTES DE
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, variando entre 70%, 50%, 25% e
10%, sendo que 70% é o limite para chegar-se aos demais percentuais,
ou seja, 50%, 25% e 10% são calculados sobre 70%, de acordo com a
lesão sofrida.

In casu, vê-se que o valor devido ao apelado é de apenas
40% de 70%, já que ele teve perda permanente de um membro inferior
direito no percentual de 40%.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, a apuração
do grau da invalidez é indispensável. Vejamos:

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:  (Redação     dada     pela     Lei     nº     11.945,     de     2009).  

[…]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e (Incluído     pela     Lei     nº     11.482,     de     2007)  

[…]

§ 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11482.htm#art8
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
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perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído     pela     Lei     nº     11.945,     de     2009).  

No caso em análise incide a regra do caput do artigo 5º da Lei
6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano, sendo
necessária a aferição do seu grau por meio de laudo técnico, conforme a
Súmula 474 do STJ1 (publicada em 19/06/2012), para cômputo do valor
correspondente devido.

Transcrevo parte da tabela anexa à Lei n. 11.945, de 04 de
junho de 2009:

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual 
Repercussões em Partes de Membros Superiores e

Inferiores da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores e/ou de uma das mãos 70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos ou dedo polegar 25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre
os outros 
dedos da mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos
dedos do pé

Nesse panorama, o valor a ser pago ao autor/apelado é de R$
3.780,00, correspondente a 40% dos 70% descritos na Tabela, já que
70% do total de 100% (R$ 13.500,00 – valor máximo para o Seguro
DPVAT) equivale a R$ 9.450,00.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para reduzir
o quantum indenizatório ao valor de R$  3.780,00, levando-se  em
consideração o percentual da lesão sofrida,  mantendo os demais termos
da sentença fustigada.

 É como voto. 

Presidiu  a  Sessão ESTA  RELATORA,  que  participou  do
julgamento  com  os  Excelentíssimos  Desembargadores ABRAHAM

1 Súmula nº 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31
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LINCOLN DA CUNHA RAMOS e OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 24
de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                      Relatora


