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1º  RECURSO  APELATÓRIO.  PARTE  AUTORA.
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  AO  MARCO  INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA
E  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  “Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula Nº
43 do STJ).

-  (...)  No  caso  de  ilícito  contratual,  situação  do
DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da
citação. Precedentes. II. Agravo improvido. (AgRg no
REsp 954.209/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
4ª T, DJ 19/11/2007). 

-  Consta do art. 20, §3º, CPC/1973, que  “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau
de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do
serviço; c) a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço“.

PRELIMINARES.  PREJUDICIAL  DA
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  CARÊNCIA  DE
AÇÃO,  POR  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  PELA  SEGURADORA
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PROMOVIDA.  APLICAÇÃO  POR  ANALOGIA  DO
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RE Nº 631.240.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO EM RELAÇÃO
ÀS  PROVAS.  PRINCÍPIO  DA LIVRE  PERSUASÃO
RACIONAL. REJEIÇÃO.

- ”Para fins do art. 543-C do CPC/1973: 1.1. O termo
inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação  de
indenização,  é  a  data  em  que  o  segurado  teve
ciência  inequívoca  do  caráter  permanente  da
invalidez.  1.2.  Exceto  nos  casos  de  invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez depende de laudo  médico,
sendo  relativa  a  presunção  de  ciência.  2.  Caso
concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a
apresentação de laudo elaborado quatro  anos  após
o  acidente”.  (REsp   1388030/MG,   Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do
julgamento  do  RE  nº  631.240,  decidiu  que  a
concessão  de  benefícios  previdenciários  depende
de  prévio  requerimento  administrativo  do
interessado, não se caracterizando essa exigência,
ameaça ou lesão ao direito constitucional de acesso
à Justiça. Todavia, dada a séria controvérsia sobre a
matéria, o STF estabeleceu regras de transição para
as  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do  referido
julgamento (03.09.2014), aplicáveis, por analogia, à
hipótese  dos  autos,  dispensando  o  requerimento
prévio quando ocorrida contestação de mérito.

- A escolha da seguradora contra quem vai litigar o
beneficiário do seguro DPVAT pertence tão somente
a este,  não sendo oponível  a  resolução do CNSP
que criou a entidade líder das seguradoras.

- O magistrado pode apreciar livremente as provas
trazidas aos autos,  faculdade que lhe é conferida,
lastreado no princípio da persuasão racional. 

2ª  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  INVALIDEZ
TOTAL  DE CARÁTER  PERMANENTE.  FIXAÇÃO
DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

2



Apelação Cível nº 0005298-92.2013.815.0011

- O valor da indenização (DPVAT) deve observar o
disposto na Lei vigente à data do sinistro, atribuindo-
se o valor da indenização com base na gravidade e
na irreversibilidade do dano causado à vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  O
RECURSO  APELATÓRIO  DA  AUTORA  e  DESPROVER  O  APELO  DA
SEGURADORA, rejeitando as preliminares, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 167.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADELITA PEREIRA

DE  OLIVEIRA e  ITAÚ  SEGUROS  S/A  contra a sentença de fls. 102/103

proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande  que,

nos  autos  da Ação de Cobrança, julgou  procedente  o  pedido  formulado,

condenando o  Promovido  ao pagamento de R$ 13.500,00  (treze mil  e

quinhentos reais), pela invalidez permanente total, ante a incapacidade de livre

locomoção  e  sem  possibilidade  de  reabilitação,  acrescidos de correção

monetária pelo INPC a partir da propositura da demanda e juros de 1% (um por

cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, em custas e honorários

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze  por cento) sobre o valor da

condenação. 

Irresignada,  a  Autora  Apelou  às  fls.  105/109,  postulando  a

reforma  da  sentença  no  tocante  à  correção  monetária,  juros  de  mora  e

honorários advocatícios.

Nas razões da Seguradora (fls. 112/125), inicialmente, argui as

preliminares de  carência  de  ação  por falta de interesse processual,

ilegitimidade passiva, prejudicial  da prescrição e cerceamento de defesa por

julgamento antecipado da lide. No mérito, alega a Apelante que o valor  da

indenização  é  R$  3.375,00  (três  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco  reais),

conforme aplicação da tabela. Ao final, pugna para que seja julgado totalmente

improcedente o pedido inicial. Em caso de condenação, requer a redução do
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montante indenizatório.

Contrarrazões da Seguradora às fls. 132/138 e da Autora às

fls. 142/148.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público não  ofertou

parecer de mérito, fls. 155/163.

É o relatório. 

VOTO

DA 1ª APELAÇÃO CÍVEL - PARTE AUTORA

A Autora, ora Apelante, pugnou pela reforma da sentença para

que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora ocorra a partir da

data do evento danoso, consoante Súmulas nº 54 e nº 43, bem como requer a

majoração dos honorários sucumbenciais.

Em relação  à  correção  monetária,  a  sentença  determinou  o

marco  inicial  a  partir  da  propositura  da  demanda,  realizada pelo  INPC.  Tal

irresignação merece guarida, uma vez que esta deve incidir da data do evento

danoso, tendo em vista que se trata de fator que visa a recompor o valor da

moeda,  conforme  Súmula  nº  43  do  STJ:  “Incide  correção  monetária  sobre

dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, não

merece nenhum reparo a decisão recorrida.

O art. 405 do CC/2002 é expresso em determinar que “contam-

se os juros de mora desde a citação inicial”, não se aplicando a Súmula nº 54

do Superior  Tribunal  de Justiça,  uma vez que o não pagamento do seguro

DPVAT  trata-se  de  ilícito  contratual.  Sobre  o  assunto,  exemplifico  com  a

seguinte decisão do STJ:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).
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RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. No caso
de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de
mora são devidos a contar da citação. Precedentes. II.
Agravo improvido. (AgRg no REsp 954.209/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, 4ª T, DJ 19/11/2007) (grifei)

Assim, a incidência de juros de mora fixada a partir da data de

citação da Seguradora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, deve ser

mantida.

Por fim, no tocante ao pedido de majoração do valor arbitrado

a título de honorários, tenho que a sentença não merece reforma.

Consta do art. 20, § 3º, CPC/1973, que “os honorários serão

fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento

(20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo do

profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço“.

No  caso,  a  sentença  arbitrou os  honorários  advocatícios  no

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme

apreciação das alíneas do parágrafo retrocitado, razão pela qual a tenho por

suficiente e adequada para remunerar os esforços profissionais do causídico. 

Dessa forma, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso Apelatório

da Autora, para  que o termo inicial da correção monetária incida da data do

evento danoso.

DA 2ª APELAÇÃO CÍVEL - SEGURADORA

Prejudicial da Prescrição

A Seguradora  sustenta  que a  ação em exame fora  ajuizada

quando já transcorridos mais de três anos da data do sinistro (29.01.2010),

requerendo a extinção do feito.
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Sem razão à pretensão da Recorrente.

De acordo com o art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de

2002, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador,

e  a  do  terceiro  prejudicado,  no  caso  de  seguro  de  responsabilidade  civil

obrigatório.

Infere-se dos autos que o primeiro Laudo juntado às fls. 20/22,

datado de 02.03.2012, descreve as sequelas irreparáveis do acidente ocorrido,

de caráter permanente.

Conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

dirimindo a controvérsia quanto ao termo inicial da prescrição nas demandas

por indenização do Seguro Dpvat,  no julgamento do Resp representativo nº

1388030-MG, é na data que o segurado teve ciência inequívoca do caráter

permanente  de  invalidez,  através  do  laudo  médico,  exceto  em  casos  de

invalidez permanente notória. 

Jurisprudência do referido processo:

“RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER  PERMANENTE
DA  INVALIDEZ.  NECESSIDADE  DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do
prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em
que  o  segurado  teve  ciência  inequívoca  do  caráter
permanente  da  invalidez.  1.2.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  a  ciência  inequívoca  do
caráter  permanente  da  invalidez  depende  de  laudo
médico,  sendo  relativa  a  presunção  de  ciência.  2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante
a apresentação de laudo  elaborado  quatro  anos  após
o  acidente.  3.  RECURSO ESPECIAL  DESPROVIDO.
(REsp  1388030/MG,  Rel.  Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Assim, o prazo prescricional passou a fluir de 02.03.2012, isto

é,  da  data  da  ciência  inequívoca  dos  danos  causados,  possuindo  até
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02.03.2015 para ingressar com a demanda. A presente ação de cobrança foi

ajuizada em 01.03.2013 (fl. 02), portanto, não há que se falar em prescrição.

Logo, não deve prosperar a prejudicial de mérito alegada.

Preliminar de falta de interesse processual

Sustentou o Apelante que a Autora é carecedora de interesse

de agir, tendo em vista que não acionou, administrativamente, o pagamento da

indenização de seguro DPVAT. 

Nesse sentido, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal,

quando  do  julgamento  do  RE  nº  631.240,  decidiu  que  a  concessão  de

benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do

interessado, não se caracterizando essa exigência, ameaça ou lesão ao direito

constitucional de acesso à Justiça. Na ocasião, ressaltou que a exigência de

prévio  requerimento  não  se  confunde  com  o  exaurimento  das  vias

administrativas. 

Todavia,  dada  a  séria  controvérsia  sobre  a  matéria,  o  STF

estabeleceu regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do

referido  julgamento  (03.09.2014)  e,  uma  delas,  entendo,  aplica-se,  por

analogia,  à  espécie  vertente.  Trata-se  da  dispensa  do  requerimento  prévio

quando ocorrida contestação de mérito. Veja-se:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível
com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar
a  presença  de  interesse  em  agir,  é  preciso  haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado,
não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua  apreciação  e  indeferimento  pelo  INSS,  ou  se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A  exigência  de  prévio  requerimento  administrativo  não
deve  prevalecer  quando  o  entendimento  da
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Administração  for  notória  e  reiteradamente  contrário  à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de
revisão,  restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais  vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração –,
uma  vez  que,  nesses  casos,  a  conduta  do  INSS  já
configura  o  não  acolhimento  ao  menos  tácito  da
pretensão.  5.  Tendo  em  vista  a  prolongada  oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal,  deve-se estabelecer  uma fórmula de transição
para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos.  6.  Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a
conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem
que tenha havido prévio requerimento administrativo
nas  hipóteses  em  que  exigível,  será  observado  o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito
de  Juizado  Itinerante,  a  ausência  de  anterior  pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso  o  INSS  já  tenha  apresentado  contestação  de
mérito,  está  caracterizado o  interesse  em agir  pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não
se  enquadrem  nos  itens  (i)  e  (ii)  ficarão  sobrestadas,
observando-se  a  sistemática  a  seguir.  7.  Nas  ações
sobrestadas,  o  autor  será  intimado  a  dar  entrada  no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção
do processo. Comprovada a postulação administrativa, o
INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em
até  90  dias,  prazo  dentro  do  qual  a  Autarquia  deverá
colher  todas  as  provas  eventualmente  necessárias  e
proferir  decisão.  Se  o  pedido  for  acolhido
administrativamente  ou  não  puder  ter  o  seu  mérito
analisado  devido  a  razões  imputáveis  ao  próprio
requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
caracterizado  o  interesse  em  agir  e  o  feito  deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e
(iii)  –,  tanto  a  análise  administrativa  quanto  a  judicial
deverão levar em conta a data do início da ação como
data de entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais.  9.  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial
provimento,  reformando-se  o  acórdão  recorrido  para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora
rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa,  o  INSS será  intimado  para  que,  em 90
dias,  colha  as  provas  necessárias  e  profira  decisão
administrativa,  considerando  como  data  de  entrada  do
requerimento  a  data  do  início  da  ação,  para  todos  os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE
631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
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REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-220  DIVULG
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) 

“In casu”, como o Recorrente Itaú Seguros S/A contestou (fls

35/44) o mérito da ação ajuizada em 01.03.2013 por Adelita Pereira de Oliveira,

tenho que não prospera a pretensão posta no presente recurso. 

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de ilegitimidade passiva 

Através da presente preliminar, o Apelante alega que é parte

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que a Autora pleiteia

indenização securitária (DPVAT).

No entanto, tal preliminar deve ser afastada de plano, uma vez

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para

responder  pelo  pagamento  do  seguro  obrigatório,  inclusive  com  direito  de

regresso contra o eventual causador do sinistro:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA
INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
SEGURADORA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  211/STJ.
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 1. Mantém-
se na íntegra a decisão recorrida cujos fundamentos não
foram infirmados.  2.  Qualquer  seguradora  que opera
no sistema pode ser acionada para pagar o valor da
indenização  correspondente  ao  seguro  obrigatório,
assegurado o direito de regresso. Precedentes. (...)”
(AgRg  no  Ag  870.091/RJ,  Rel.  Min.  João  Otávio  de
Noronha, 4ª T, DJ 11.02.2008) – Grifei.

Isto  posto,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ‘ad

causam’,  posto  que  conflitante  com  jurisprudência  dominante  do  Superior

Tribunal de Justiça.

Preliminar de cerceamento de defesa
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A  Seguradora  Apelante  suscita  cerceamento  de  defesa  por

julgamento antecipado da lide.

A alegação não merece respaldo.

Cabe ao juiz ponderar as provas apresentadas pelas partes

para formar sua convicção, e, nesta análise, prepondera aquela que lhe

parecer mais conclusiva, conforme seu livre convencimento.

O magistrado pode apreciar livremente as provas trazidas aos

autos, faculdade que lhe é conferida pelo artigo 131 do CPC, lastreado no

princípio da persuasão racional. 

Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado analisar,

dentre aquelas  existentes no processo, a que demonstra a verdade real e

escolher a que lhe convenceu de acordo com o ideal de justiça. 

O fato do julgador entender de forma diversa daquela que a

parte Apelante gostaria, não implica em cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

O  Seguro  DPVAT  foi  criado  pela  Lei  nº  6.194,  de  19  de

dezembro  de  1974,  com  o  objetivo  de  garantir  às  vítimas  de  acidentes

causados por veículos, ou por suas cargas, indenizações em caso de morte ou

invalidez permanente, bem como o reembolso de despesas médicas. 

Exsurge  dos autos  que  a  Autora,  ora  Apelada  foi  vítima  de

acidente de trânsito em 29.01.2010, quando foi atropelada por um automóvel,

marca Fiat  Pálio,  placa KUT – 3841/RJ, provocando lesão total,  definitiva e

incapacitante,  com fratura  de bacia  e  fraturas  do fêmur  direito  e  esquerdo,

resultando  em  incapacidade  de  livre  locomoção.  Laudo  Traumatológico

realizado em mutirão, dia 06.12.2013, às fls. 100/100v.
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O  principal  ponto  sobre  o  qual  se  funda  a  irresignação  do

Recorrente é no tocante ao montante do seguro fixado pelo magistrado.

A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, II e §1º, II, vigente à época do

sinistro e que deve ser aplicada ao caso concreto (ou seja,  com a redação

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009), prevê: 

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  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:

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;
III - (...).

§ 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção
de efeitos).

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
completa,  a  perda  anatômica  ou  funcional  será
diretamente  enquadrada  em  um  dos  segmentos
orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo
da cobertura;  e (Incluído pela  Lei  nº  11.945,  de 2009).
(Produção de efeitos).

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
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residuais. (Incluído  pela  Lei  nº  11.945,  de  2009).
(Produção de efeitos).

Há,  nos  autos,  dois  Laudos,  o  primeiro  realizado  pelo  Dr.

Ricardo  Amorim  G.  Filho  (CRM  5628/PB)  e  o  segundo  confeccionado  em

mutirão DPVAT (fls. 100/100v), identificando as lesões sofridas, bem como a

consequência  irreparável  trazida  pelo  sinistro,  consistente  em  lesão  total,

definitiva e incapacitante, com fratura  de bacia e fraturas do fêmur direito e

esquerdo,  resultando  em  incapacidade  de  livre  locomoção,  fazendo  jus,

portanto, à percepção do seguro obrigatório DPVAT consoante o disposto na

sentença, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Portanto,  a  decisão  de  primeiro  grau  não  merece  nenhum

reparo quanto ao valor indenizatório.

Feitas tais considerações,  rejeito as preliminares e, no mérito,

DESPROVEJO O APELO da seguradora.

Ante  o  exposto, PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO

APELATÓRIO  DA  AUTORA,  para  que  o  termo  inicial  da  correção

monetária incida da data do evento danoso e DESPROVEJO O APELO DA

SEGURADORA, rejeitando as preliminares.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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