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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  ART.  3º  DA  LEI  Nº  6.194/74,
ALTERADA  PELA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  451/2008,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/2009.
DEBILIDADE  DA  FUNÇÃO  DA  MARCHA  E  DOS
MOVIMENTOS  DO  TORNOZELO  ESQUERDO.
COMPROVAÇÃO.  LAUDO  MÉDICO  CONCLUSIVO.
APLICAÇÃO  DA  TABELA  ANEXA  À  MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  451/08.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA
580  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

- É silente na jurisprudência que, no seguro DPVAT, a legislação
aplicável  é  aquela  vigente  na  data  do  acidente  de  trânsito  que
ensejou o recebimento da indenização.

-  Se  o  sinistro  ocorreu  na  vigência  da  Medida  Provisória  nº
451/2008,  posteriormente  convertida na  Lei  nº  11.945/2009,  que
alterou a Lei nº 6.194/1974, aplica-se ao caso as regras do Anexo à
referida  norma  que  estipula  um  percentual  pela  debilidade
permanente e  parcial  dos  movimentos  do tornozelo esquerdo do
segurado.

- O STJ possui precedentes dispondo que é legal a utilização da
tabela anexa à Lei nº 6.194/74.
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- Súmula n. 580 do STJ:  “A correção monetária nas indenizações
do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º
da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide
desde a data do evento danoso”.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  106/113)  interposta  pela  NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL, objetivando reformar a sentença (fls. 101/103) prolatada pelo Juízo
de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira, que, nos autos da ação de cobrança para recebimento
de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente a demanda condenando a seguradora apelante ao
pagamento de indenização no montante de R$ 1.687,50 (ml,  seiscentos e oitenta e  sete reais  e
cinquenta centavos), corrigido monetariamente, a contar da data do evento danoso (06/03/2012), e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além de honorários advocatícios no importe de R$
1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 14, do CPC/15.

Insatisfeito, alega a apelante, em suma, que a indenização deve ser reduzida
ao valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), nos termos do art. 3º, § 1º, inciso II, da
Lei n. 6.194/74, assim como a correção monetária deve incidir desde a data do ajuizamento da ação.

Contrarrazões (fls. 130/132), pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  138/142),  opinando  pelo
provimento parcial do recurso apenas para minorar o valor da indenização.

É o Relatório.

VOTO.

A lide versa sobre indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, o
qual se caracteriza por ser um contrato legal, de cunho eminentemente social, com regras definidas
em normas próprias.

Depreende-se dos autos que o sinistro, objeto da presente lide, aconteceu no
dia 06 de março de 2012, de acordo com as informações constantes no Boletim de Ocorrência de
fls. 06 e Laudo Traumatológico do Instituto de Polícia Científica de fls. 07, devendo, portanto, ser
aplicado ao caso os ditames das Leis nº 6.194/74, 8.441/92, 11.482/2007 e Medida Provisória nº
451/2008.

A jurisprudência pátria  já  sedimentou o entendimento de  que,  no seguro
DPVAT, a  legislação aplicável  é  aquela  vigente  na data  do acidente  de  trânsito  que  ensejou o
recebimento da indenização, segundo ementa abaixo:
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APELAÇÃO  -  ACESSO  AO  JUDICIÁRIO  -  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  -  DESNECESSIDADE  DE  POSTULAÇÃO
ADMINISTRATIVA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VALOR DA
INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE -
REFORMATIO IN PEJUS - VEDAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
-  TERMO  INICIAL.  1.  O  pleno  acesso  ao  Judiciário  constitui  direito
fundamental  do  cidadão,  previsto  no  item  XXXV  do  artigo  5º  da
Constituição Federal, e, assim, a ausência da postulação administrativa não
impede  o  beneficiário  de  socorrer-se  da  via  judicial  para  receber  a
indenização  relativa  ao  seguro  DPVAT.  2.  O  valor  da  indenização
decorrente do seguro obrigatório de veículos - DPVAT deve ser aquele
estipulado na legislação vigente por ocasião do acidente de trânsito que
ensejou o direito ao seu recebimento. 3. A reformatio in pejus é vedada em
nosso ordenamento jurídico. 4. A atualização monetária apenas preserva o
valor  real  da  moeda,  corroído  pela  inflação  existente,  e  não  implica  em
acréscimo  real  do  valor  do  débito,  e,  por  isto,  incide  a  partir  da  data
considerada  na  apuração  do  referido  valor,  sob  pena  de  enriquecimento
ilícito da devedora. (Grifo nosso).
(TJMG, Apelação Cível N. 1.0702.09.576292-9/001(1), 15ª Câmara Cível,
Rel. Maurílio Gabriel, data de julgamento 04/10/2010, data da publicação
19/02/2010).

Assim,  analisando as razões recursais,  tem-se que o apelo da seguradora
merece prosperar em parte.

De saída, é importante registrar que o DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74
que, dentre inúmeras outras questões, estipulou os valores indenizatórios, em salários mínimos, para
as hipóteses de morte, invalidez e reembolso de despesas médicas do segurado. 

Tal regramento sofreu algumas alterações de caráter procedimental no ano
de 1992, com o advento da Lei 8.441, mas tendo sido mantidas, contudo, as regras concernentes aos
valores, e sua forma de pagamento, devidos a título de indenização por morte, invalidez permanente
e para reembolso de despesas médicas e hospitalares.

Em 31/05/2007  foi  editada  a  Lei  11.482,  que  resultou  da  conversão  da
Medida Provisória nº 340 de 29/12/2006, e a qual impôs novas modificações à Lei 6.194/74, mais
especificamente aos seus artigos 3º a 5º e 11, dentre as quais se destacou a alteração dos valores de
indenização, que passaram a ser devidos em reais e não mais em salários mínimos, conforme a
seguir:

Art. 3º  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º
desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem,
por pessoa vitimada: 
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada);
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
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II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e
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. (g.n.).

Em seguida, foi editada a Medida Provisória nº 451/2008, que vigorou até
03/04/2009, quando fora convertida na Lei nº 11.945/2009. A citada Medida Provisória trouxe uma
inovação ao estipular, in verbis:

Art. 20.  Os arts. 3º e 5º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, pas-
sam a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art.     3º  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º des-
ta 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:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e
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. (Grifos nosso).

§     1º  No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput, deverão ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorren-
tes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporciona-
da por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez per-
manente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente
parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas ana-
tômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatô-
mica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgâ-
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização
ao  valor  resultante  da  aplicação  do  percentual  ali  estabelecido  ao  valor
máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetua-
do o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no
inciso anterior, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da inde-
nização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de re-
percussão intensa, cinqüenta por cento para as de média repercussão, vinte e
cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de dez por cento, nos casos de seqüelas residuais.” (g.n.).
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A inovação trazida tratou de incluir uma  tabela anexa à referida Medida
Provisória que estipula percentuais pelas perdas anatômicas completas ou parciais de membros dos
acidentados.

Ressalte-se que a referida tabela a que se reporta a Medida Provisória acima
é  a  mesma  do  atual  Anexo  a  que  se  refere  o  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74,  o  qual  estipula  um
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho ou tornozelo.

Na hipótese dos autos, a debilidade da função da marcha e dos movimentos
do tornozelo esquerdo do apelado é inconteste, tendo em vista a conclusão da perícia do IPC às fls.
89 dos autos.

Ademais, ressalte-se que a referida lei prescreve em seu art. 5º, caput, §§ 4º
e 5º que, mediante a simples prova do acidente e dos danos, além da demonstração do nexo causal
entre ambos, deve ser concedida a indenização securitária.

Portanto, dispensável é a produção de perícia médica do Instituto Médico
Legal – IML para a liberação de indenização securitária, quando outras provas carreadas aos autos
demonstram os danos sofridos pela vítima, especialmente laudo do IPC, que goza de fé pública.

Assim sendo, a sentença deve ser parcialmente reformada porque não fixou
a indenização de acordo com a legislação, notadamente a aplicação do percentual previsto no anexo
à Medida Provisória nº 451/2008, vigente à época do acidente. Aliás, não é ilegal a utilização da
mencionada tabela, porquanto esta matéria possui precedentes no STJ, conforme a seguir:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL.
PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO.  POSSIBILIDADE.
TABELA  PARA  CÁLCULO  DE  INVALIDEZ.  INDENIZAÇÃO
LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N.
6.194/1974,  ART.  5º,  §  1º.  DATA  DE  APURAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO 
I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve,
por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.
II.  A indenização  decorrente  do  seguro  obrigatório  (DPVAT)  deve  ser
apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento
danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.
III. Agravo regimental improvido.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1215796/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe
15/04/2011).

Logo, merece retoque a sentença que fixou a indenização em R$ 1.687,50,
pois,  na verdade,  aplicando-se o percentual  de 25% pela perda completa  da mobilidade de um
tornozelo,  como  no  presente  caso,  ao  valor  máximo  indenizável  de  R$  13.500,00,  chega-se
realmente ao resultado de R$ 3.375,00; em seguida, deve ser considerado e aplicado o percentual da
debilidade encontrado no Laudo Pericial,  que foi de 40%, ou seja, a indenização a ser paga ao
autor/apelado é de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).
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No que tange à  correção monetária, verifica-se que a sentença fixou-a a
partir da data do evento danoso, e, conforme muito bem frisado pala Procuradoria de Justiça, o STJ
editou recentemente a Súmula n. 580, dispondo o seguinte:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para  fixar  o  valor  da indenização devida  ao apelado em R$
1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/14
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