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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT. 
DEBILIDADE  PERMANENTE  (50%).  MEMBRO  INFERIOR 
ESQUERDO.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL  À  LESÃO. 
TABELA DA LEI N. 11.945/2009. ENQUADRAMENTO DA LESÃO 
ADEQUADA.  EQUÍVOCO  NA  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM. 
REFORMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Em  se  tratando  de  indenização  de  seguro  obrigatório  DPVAT, 
deve ser aplicada a lei em vigor à época do sinistro, no caso a Lei nº 
11.945/2009, restando inequívoco, destarte, à luz de tal disciplina, 
que  a debilidade  permanente  parcial  de  membro  inferior, 
acometida  ao  autor,  configura  invalidez  permanente  parcial 
incompleta, autorizando a aplicação proporcional da indenização, 
de acordo com o grau da lesão, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso 
II, da Lei Federal nº  6.194/1974.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 159.

Relatório

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Bradesco Seguros S.A. 
contra  sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na  ação  de 
cobrança de seguro DPVAT proposta por Gleydson Gomes Gonçalves, ora apelada.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 



parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar o polo passivo ao 
pagamento de indenização devida a título de sinistro acobertado pelo seguro DPVAT (R$ 
4.725,00), em favor do autor, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data 
do acidente, e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Inconformada,  a  seguradora  demandada  ofertou  suas  razões 
recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum  de  primeiro  grau,  o  que  fizera  ao 
argumentar,  em  síntese,  a  necessidade  de  adequação  do  enquadramento  funcional  do 
membro afetado ao tabelamento prescrito na Lei n. 11.945/2009, diminuindo o valor para o 
equivalente a 50 (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) do teto previsto 
para indenização do seguro DPVAT, num total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 
sete reais e cinquenta centavos).

Ato  contínuo,  intimada,  a  apelada  apresentou  as  contrarrazões, 
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, 
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  compulsando  os  autos  e  apreciando  a  casuística  em 
disceptação,  adiante-se  que o recurso  não merece provimento,  eis  que a  sentença fora 
precisa na quantificação do valor da indenização a ser paga pela recorrente ao recorrido.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia ora 
submetida ao crivo desta Corte transita em redor do direito do demandante à percepção 
de indenização decorrente de sinistro, a título de seguro DPVAT, haja vista o sofrimento, 
pelo litigante, em acidente automobilístico, de invalidez permanente parcial incompleta de 
membro superior esquerdo, persistindo limitações dos movimentos de elevação e abdução 
do braço.

Nessa esteira em questão, vislumbra-se da leitura do exame técnico 
que  a  lesão  ocasionada  à  promovente  apelada  indica  um  estado  de  invalidez  parcial 
incompleto, eis que não provocara ao mesmo a inutilização integral do membro, da função 
locomotora  ou,  sequer,  a  incapacidade  permanente  para  o  trabalho,  mas,  sim,  perda 
funcional de parte do membro inferior esquerdo.

De acordo com esse cenário e considerando que o sinistro se deu 
após a vigência da Lei 11.945/09, vê-se que a indenização deve ser proporcional aos danos 
experimentados,  como determina  a  tabela  constante  no  anexo  da  referida  norma,  que 



também deu nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos:

“  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: 
[…]
§ 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:
[...]
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, 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009)”.

Em  estrita  e  inequívoca  consonância  com a  disciplina  legal  acima 
transcrita, evidencia-se que a tabela referenciada no artigo em referência determina ser no 
patamar  de  70%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  indenização  em  casos  de  perda 
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores.

Trasladando-se  o  posicionamento  acima  respaldado  ao  caso  em 
desate  tem-se  que,  muito  embora  não  tenha  havido  a  perda  funcional  completa  de 
membro,  os  danos permanentes  tiveram considerável  repercussão,  influindo,  inclusive, 
nos movimentos do membro superior esquerdo, daí porque o fato atrai a aplicação do art. 
3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, precisamente no percentual correspondente a 50% (cinquenta 
por  cento)  do  valor  relativo  à  perda  anatômica  e/ou  funcional  completa  de  um  dos 
membros inferiores, dada a sua natureza mediana.

Isto posto, tenho que a indenização securitária arbitrada na sentença 
(R$  4.725,00),  relativa  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  teto  indenizável  para  invalidez 
completa  de  um dos  membros  superiores  apresenta-se  adequada e  condizente com as 
circunstâncias do caso, daí porque nego provimento ao recurso. É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


