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DECISÃO MONOCRÁTICA
                                                               

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  REPARAÇÃO  DE
DANOS  MATERIAIS  –  PAGAMENTO
ADMINSTRATIVO  –  ALEGAÇÃO  DE
DEBILIDADE  PERMANENTE  DE  MEMBRO
INFERIOR  –  DOCUMENTAÇÃO  ROBUSTA  -
VALOR  RECEBIDO  PROPORCIONALMENTE  –
SENTENÇA PROCEDÊNCIA –  IRRESIGNAÇÃO
DA SEGURADORA – PRELIMINAR SUSCITADA
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE  DE  AGIR  – MATÉRIA  QUE  SE
CONFUNDE  COM  O  MÉRITO  –  ANÁLISE
CONJUNTA - QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EM
DESACERTO  –  OCORRÊNCIA  –  SEGURO
PAGO  VIA  ADMINISTRATIVA  –
PROPORCIONALIDADE  INDEVIDA  –
IMPROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA  –  MEDIDA
QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO ART. 557, 1º-
A,  DO  CPC  – PROVIMENTO  DO  APELO,
MONOCRATICAMENTE.

- “Em caso de invalidez parcial, o pagamento do
seguro  DPVAT  deve  observar  a  respectiva
proporcionalidade.”  STJ  -  (AgRg  no  AREsp
8.515/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
28/06/2011, DJe 01/07/2011).
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-  “Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.  (Redação dada pela Lei
nº 9.756, de 17.12.1998)

§  1o-A  -  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar provimento ao recurso. (Incluído pela Lei  nº
9.756, de 17.12.1998)”

V I S TO S ,  e t c . ,

Fabiano  Rodrigues  Galdino  interpôs  Ação  de  Cobrança  de
Indenização de Seguro Obrigatório - DPVAT em face da Seguradora Lider de
Consórcios DPVAT S.A, pleiteando receber o valor máximo da indenização
devida, em virtude de sinistro de trânsito ocorrido em 17 de dezembro de 2011,
na estrada que liga o sítio logradouro ao centro de Fagundes/PB, quando outra
motocicleta colidiu na traseira, vindo a cair ao chão, com fratura exposta da
perna esquerda, restando uma debilidade do membro inferior.

Juntou documentos.

O promovido apresentou contestação, fls. 24/33, alegando que o
autor recebeu administrativamente o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a invalidez permanente.
Suscita a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de agir, e
no mérito a improcedência da demanda.

Impugnação, fls. 59/66.

O MM. Juiz a quo, às fls. 114/117, rejeitou a preliminar arguida e
no  mérito  julgou  procedente  a  demanda,  condenando  a  seguradora  ao
pagamento da diferença do valor do seguro obrigatório,  no montante de R$
1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos) 

Irresignada, a Seguradora Líder apelou, fls. 119/129, e em suas
razões recursais suscita, preliminarmente, a carência de ação, fundando-se na
ausência de interesse de agir, e no mérito, alega o equívoco do magistrado, em
não observar as disposições legais que regem a matéria. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso inserto diante do pagamento já existente.
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Contrarrazões  apresentadas,  pela  parte  autora,  oportunidade
que rebate os fatos alegados e pugna pela manutenção da sentença singular,
fls. 136/144.

A Douta Procuradoria de Justiça, instada a se pronunciar, ofertou
parecer de fls. 150/153, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato.

D e c i d o .

Em  análise  da  preliminar  suscitada  pelo  apelante,  de
carência  de  ação  por  falta  de  interesse  de  agir,  verifico  que  esta  se
confunde com o mérito, razão pela qual passo a dirimir conjuntamente.

Nos  presentes  autos,  a  ação  ajuizada  tem  o  fito  de
complementar  a  indenização  do  Seguro  Obrigatório,  que  fora,  através  de
requerimento administrativo, já adimplida.

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194, de 19.12.1974, tendo
por  finalidade  dar  cobertura  a  danos  pessoais  causados  por  veículos
automotores  de  via  terrestre.  Desta  feita,  qualquer  vítima  de  acidente
envolvendo um veículo automotor de via terrestre - ou seu beneficiário - pode
requerer a indenização deste seguro. 

Restando provado que ocorreu o sinistro de trânsito no dia 17 de
dezembro  de  2011,  na  estrada  que  liga  o  sítio  logradouro  ao  centro  de
Fagundes/PB,  quando outra  motocicleta  colidiu  na traseira,  vindo a cair  ao
chão,  com fratura exposta da perna esquerda,  restando uma debilidade do
membro inferior. Devida é a indenização, pois o objetivo da Lei é assegurar aos
beneficiários o direito a valores pelos danos pessoais causados transportes
automotores de via terrestre.

Com relação à quantificação da indenização, objeto também do
recurso, deve ser diretamente aplicada quanto à extensão do dano físico, já
que o art.  3º  da Lei  6.194/74,  de acordo com a reforma advinda da Lei  nº
11.482/07, define o valor máximo do seguro obrigatório em R$ 13.500,00 (treze
mil  e  quinhentos  reais),  não  gerando  dúvidas  acerca  da  legislação  a  ser
aplicada ao caso presente, nem estabelecendo qualquer entrave à fixação do
valor  indenizatório  de  acordo  com  o  resultado  da  debilidade  do  tornozelo
esquerdo, merecendo reforma a decisão objurgada.

Lei nº 6.194/74 -  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:
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(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº
11.482, de 2007)

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)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído
pela Lei nº 11.482, de 2007)

ANEXO
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
                                             

 (Produção de efeitos).

(art. 3
o
 da Lei n

o
 6.194, de 19 de dezembro de 1974)

Perda  completa  da  mobilidade  de  um
quadril, joelho ou tornozelo - 25

Outrossim,  consta  na  inicial  que  o  apelado  teve  seu  direito
reconhecido administrativamente, vindo a receber o valor de R$2.362,50 (dois
mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), fl. 56, ou seja, o
valor que a seguradora entendeu como devido, na proporcionalidade.

Entretanto, observando o laudo de fl. 104, verifico que além da
proporcionalidade da tabela  de legislação pertinente,  foi  indicado o grau de
lesão, que corresponde a 30% do valor da sua invalidez, não havendo portanto,
nenhum numerário  a  ser  complementado,  diante  do  montante  recebido  ser
superior ao devido, após a pericia ocorrida, vejamos:

Perda  completa  da  mobilidade  de  um  tornozelo  (Valor
máximo  fixado) 100% = R$ 13.500,00, porém o Percentual Indenizável  é
de 25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00, e o grau de percentagem da
debilidade  foi  de  30%,  fixado  no  Laudo  de  fl.104,  ficando  restrito  a
incidência  de R$1.012,50, valor abaixo do recebido, não restando nada a
ser complementado.

Vejamos o entendimento do STJ:
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“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  DPVAT.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  DPVAT.   INVALIDEZ  PARCIAL.
INDENIZAÇÃO    PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.
1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que,
em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT  deve,  por  igual,  observar  a  respectiva
proporcionalidade.
2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem
ser determinados pelo Tribunal local.
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp  148.287/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012)

Assim, o valor pago administrativamente pela apelante está de
acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida pelo apelado não havendo
que se falar em recebimento de diferença do referido Seguro.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,
monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar in totum a
sentença objurgada, julgando improcedente a ação de cobrança, c/c reparação
de danos materiais, interposta por Fabiano Rodrigues Galdino, em desfavor da
seguradora Líder dos consórcios de seguro DPVAT. 

Em ato contínuo, condeno o autor Fabiano Rodrigues Galdino ao
pagamento das custas processuais e verba honorária, no percentual de 10%
sobre o valor da causa, porém com as ressalvas da regra estatuída no art. 12,
da  Lei  1060/1950,  suspendendo  a  exigibilidade  incumbida,  pelo  período  de
cinco 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                          Relator 
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