
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0016610-41.2008.815.0011.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Real Previdência de Seguros S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos.              
Apelado : José Nelson de Azevedo Absalão.
Advogado : Mário Félix de Menezes.

APELAÇÃO  CÍVEL.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  APLICAÇÃO  DA
LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DO SINISTRO.  LEI
Nº  6.194/74.  LAUDO  ATESTANDO  A
DEBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA
PARA ATESTAR A SUPOSTA INVALIDEZ E O
SEU  GRAU.  NULIDADE  DE  OFÍCIO  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

− Infere-se  que  o  acidente  que  vitimou  o
promovente ocorreu 17 de fevereiro de 2006, época
em que estava em vigor a  Lei  nº 6.194/74, sem as
alterações posteriores, cuja previsão para indenização
do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez
permanente total ou parcial, era de até 40 (quarenta)
salários-mínimos.

− Não  há  na  lei  quantificação  do  grau  da
invalidez  permanente  (artigo  3º,  “b”),  porém  a
previsão  do  valor  da  indenização  é  de  até  40
(quarenta) salários-mínimos, ou seja, o quantum não é
fixo como no caso da alínea “a”, do artigo 3º, quando
do acidente resultar em morte da vítima, ou seja, a lei
fixa apenas o patamar máximo a ser indenizado.

-   Muito embora o laudo do IML não tenha apontado
pela invalidez permanente total  ou parcial  do autor,
foi  constatada  a  debilidade  permanente  devido  ao
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desnivelamento clavicular, ou seja, não é possível se
concluir que dessa debilidade não tenha resultado um
grau de  incapacidade,  devendo,  pois,  ser  anulada  a
sentença para realização de prova pericial com o fim
de atestar a suposta invalidez e o seu grau.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, anular a sentença, de ofício, julgando-se prejudicadi o apelo,
nos termos do voto do relator, unânime.  

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Real Previdência
de Seguros S/A,  desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de Cobrança
de  Seguro  Obrigatório  DPVAT  ajuizada  por  José  Nelson  de  Azevedo
Absalão. 

Na peça de ingresso, a parte promovente alegou que foi vítima
de acidente de trânsito no dia 17 de fevereiro de 2006, o que ocasionou perda
da  função  de  um  dos  ombros,  tendo  recebido  da  seguradora  na  via
administrativa a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).  

Insatisfeito  com  o  valor  recebido,  ingressou  com  a  presente
demanda  pugnando  pela  condenação  da  promovida  ao  pagamento  de
indenização do seguro obrigatório – DPVAT no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do teto estipulado.  

Juntou procuração e documentos (fls. 06/18).

Contestação  apresentada  (fls.  29/47),  arguindo,
preliminarmente,  a  plena  validade  da  quitação  outorgada  pelo  autor.  No
mérito,  aduz  a  improcedência  da  demanda,  sustentando  que  o  autor  não
comprovou a invalidez permanente. Assevera, ainda, a imprescindibilidade de
realização de prova pericial no caso em disceptação. 

Réplica Impugnatória (fls. 85/92).

Instadas  as  partes  a  se  pronunciar  acerca  do  interesse  de
produzir mais alguma prova, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da
lide (fls. 131) e o promovido quedou-se inerte. 

Sobreveio,  então,  sentença  (fls.  133/137),  cujo  dispositivo
assim restou redigido:

“Pelo  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  constam,
JULGO  PROCEDENTE  a  ação  indenizatória,
condenando a parte ré ao pagamento a parte autora
da  quantia  de  R$  2.700,00  (dois  mil  e  setecentos
reais), corrigido desde a data do fato e acrescido de
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juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Súmula
54 do STJ) desde a data da invalidez, já tendo esse
valor deduzido o valor recebido.
Condeno a embargante ao pagamento de honorários
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação.)

Inconformada,  a  seguradora  promovida  interpôs  Recuso
Apelatório  (fls.  139/151),  arguindo,  preliminarmente,  a  sua  ilegitimidade
passiva.  Ato contínuo, alega  que  o laudo pericial  é  inconclusivo,  pois não
menciona o percentual de invalidez. Sustenta, ainda, que não merece prosperar
o pleito da parte autora de receber o teto máximo indenizável, considerando
que a legislação prevê que a indenização deve ser proporcional ao grau de
invalidez.  Em  caso  de  condenação,  observando-se  o  princípio  da
eventualidade,  pugnou  pelo  abatimento  dos  valores  já  recebidos  pelo
promovente. Por fim, requereu que os juros de mora sejam contados a partir da
citação e a correção monetária da data do ajuizamento da demanda. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 174/182).

É o relatório. 

VOTO.

Da narrativa dos fatos,  verifica-se o suplicante foi  vítima de
acidente  de  trânsito,  o  que  ocasionou  lesão  no  ombro  direito  e,  por  isso,
pleiteou indenização de seguro obrigatório por invalidez permanente.

Pois bem.

Infere-se que o acidente que vitimou o promovente ocorreu 17
de fevereiro de 2006, época em que estava em vigor a Lei nº 6.194/74, sem as
alterações posteriores, cuja previsão para indenização do seguro obrigatório
DPVAT, nos  casos  de invalidez permanente total  ou parcial,  era  de até  40
(quarenta) salários-mínimos, senão vejamos: 

“Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  artigo  2º  compreendem  as
indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:
a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-
mínimo vigente no País - no caso de morte;
b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-
mínimo  vigente  no  País  –  no  caso  de  invalidez
permanente;
c)  -  Até  8  (oito)  vezes  o  valor  do  maior  salário-
mínimo vigente no País – como reembolso à vítima -
no  caso  de  despesas  de  assistência  médica  e
suplementares devidamente comprovadas”. 

Observa-se que não há na lei quantificação do grau da invalidez
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permanente (artigo 3º, “b”), porém a previsão do valor da indenização é de até
40 (quarenta) salários-mínimos, ou seja, o quantum não é fixo como no caso
da alínea “a”, do artigo 3º, quando do acidente resultar em morte da vítima, ou
seja, a lei fixa apenas o patamar máximo a ser indenizado.

Abaixo colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  -
DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.
1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido
da validade da utilização de tabela para o cálculo
proporcional  da indenização de seguro obrigatório
segundo o grau de invalidez. Precedentes. 2 - Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag
1360777/PR,  STJ,  4ª  Turma,  Rel.  Min.  MARIA
ISABEL GALLOTTI, j.07/04/11).

Há,  inclusive,  entendimento  sumulado,  como  pode  ser  visto
adiante:

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

Muito embora o laudo do IML (fls. 16/17) não tenha apontado
pela invalidez permanente total ou parcial do autor, foi constatada a debilidade
permanente da “região clavicular direita com prejuízo das funções do ombro
direito”, ou seja, não é possível se concluir que dessa debilidade não tenha
resultado um grau de incapacidade. As respostas aos quesitos deixam dúvidas
nesse sentido. 

Dessa  forma,  entendo  que  é  imprescindível  a  realização  de
prova pericial para verificação das sequelas sofridas pela vítima, assim como o
grau  de  sua  incapacidade,  mesmo  que  as  partes  tenham  requerido  o
julgamento antecipado da lide. 

Sobre a necessidade de realização de nova perícia médica, com
a finalidade de ser apurado o grau da invalidez sofrida, já decidiu esta Egrégia
Corte:

“APELAÇÃO  CÍWL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.  ACIDENTE DE
MOTOCICLETA.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  GRAU  DE
INVALIDEZ.  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA
MÉDICA. SUMULA 474 DO STJ. ACOLHIMENTO.
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  NOS  TERMOS
DO  §  1°-A  DO  ART.  557  DO  CPC.
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POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. -  A indenização
do  seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez  do
beneficiário,  deve ser paga de forma proporcional
ao grau da invalidez. Súmula 474 do STJ, publicada
em 19-06-2012. - Assim, independentemente da data
em  que  ocorreu  o  sinistro,  ausente  laudo  oficial
mostra-se  necessária  a  realização  de  perícia  para
aferir o grau da invalidez em tela. - 0 § 1°-A do art.
557 do CPC autoriza o relator a prover o apelo Se a
decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior  .”  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
03020090022846001 - Órgão (2 CAMARA CIVEL) -
Relator DR. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA -
j. em 20/03/2013) - (grifo nosso).

Por fim, vale ressaltar que a produção da prova pericial médica
pode ser determinada de ofício pelo juiz da causa, desde que relevante para a
instrução do feito e necessária para elucidar as questões controvertidas nos
autos.

Isso  posto, ANULO,  DE  OFÍCIO,  O  PROCESSO  A
PARTIR DA SENTENÇA,  determinando o retorno dos autos  ao juízo de
origem para que seja  realizada perícia,  com o escopo de  atestar  a  alegada
invalidez do autor, bem como o seu percentual de redução da funcionalidade
do  membro  debilitado.  Por  conseguinte,  JULGO  PREJUDICADO  O
RECURSO APELATÓRIO.

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. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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