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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA  PROCEDENTE  EM  PARTE.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE.  PRELIMINAR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO  DE  NOVA  PERÍCIA  MÉDICA.
DESCABIMENTO. LAUDO  MÉDICO  EFETUADO
EM  MUTIRÃO  DE  CONCILIAÇÃO.  VALIDADE.
LESÃO,  QUANTIFICAÇÃO  E  GRAU  DE
DEBILIDADE  COMPROVADOS.  INEXISTÊNCIA
DE  LIMITAÇÃO  INDEVIDA AO  EXERCÍCIO  DO
DIREITO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PRETENSÃO.  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
SECURITÁRIA.  CABIMENTO.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.  LAUDO
TRAUMATOLÓGICO.  FIXAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO. DE ACORDO COM O GRAU DA
INVALIDEZ.  SÚMULA  Nº  474,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. CORREÇÃO
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MONETÁRIA.  MOMENTO  DE  INCIDÊNCIA.  A
PARTIR DO EVENTO DANOSO.  SÚMULA Nº 43,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  É válida a perícia realizada no mutirão de DPVAT,
principalmente efetuada com precisão e clareza,  por
profissional  habilitado,  indicando  o  quadro  clínico
da autora,  a  lesão,  sua respectiva quantificação e o
grau  da  debilidade,  razão  pela  qual  não  há
necessidade de realização de nova perícia médica se
todos os requisitos legais foram cumpridos. 

- Não há cerceamento de defesa na espécie, haja vista
inexistir  ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem como não a limitação indevida ao
exercício do direito à produção de provas.

-  Restando  devidamente  comprovada,  através  do
laudo  traumatológico,  a  debilidade  permanente  da
promovente decorrente  do  acidente  de  trânsito,
devida a indenização pretendida.

-  Dispondo  a  lei  que  as  indenizações  serão  pagas
considerando o valor de até     R$ 13.500,00 (treze mil e  
quinhentos  reais), resta  evidente  que  o  teto
indenizatório  só  é  atingido  nos  casos  de  morte  ou
invalidez total permanente.

- Nos termos da Súmula nº 474, do Superior Tribunal
de Justiça, “A indenização do seguro DPVAT, em caso
de  invalidez  parcial  do  beneficiário,  será  paga  de
forma proporcional ao grau da invalidez.”
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- Nos termos da Súmula nº 43, do Superior Tribunal
de  Justiça,  a  correção  monetária  começa  a  fluir  a
partir do evento danoso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  dar  provimento
parcial ao recurso apelatório.

Maria Gorete dos Santos interpôs a presente Ação
de Cobrança  de Seguro Obrigatório, em face da MAPFRE Vera Cruz Seguradora
S/A, alegando fazer jus ao recebimento de indenização, a título de Seguro DPVAT,
em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de setembro de 2010,
do qual resultou debilidade permanente.

MAPFRE Vera Cruz Vida S/A ofertou contestação,
fls. 21/36, na qual refutou os termos da exordial, postulando pela total improcedência
dos pedidos.

Termo de audiência, fl. 63.

Impugnação  à  contestação,  fls.  67/70,  refutando  os
argumentos citados na peça de defesa, e requerendo, por conseguinte, a procedência
do pedido inaugural.

Realização  de  avaliação  médica  por  ocasião  do
mutirão, fls. 85 e 85V.

O Juiz a quo, fls. 99/104, julgou procedente, em parte,
o pedido contido na exordial, consignando os seguintes termos:
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(…) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido,
para condenar a promovida ao pagamento do seguro
postulado,  no  valor  correspondente  a  R$  1.957,50
(um  mil,  novecentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e
cinquenta  centavos),  valor  sobre  o  qual  deverão
incidir juros (1% a.m. na forma do C.C.) da citação e
correção monetária (INPC) a partir  do ajuizamento
da  ação,  acrescidos  de  honorários  advocatícios  à
razão  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, consoante cálculos em anexo.

Inconformada,  a promovente interpôs APELAÇÃO,
fls.  107/110, e, nas suas razões,  aduz a impropriedade da decisão de primeiro grau,
uma vez que desconsiderou a real debilidade ocasionada  à autora, e devidamente
atestada  no  laudo  pericial  emitido  pela  Gerência  Executiva  de  Medicina  e
Odontologia Legal de João Pessoa – GEMOL,  fl.  13, que constatou a existência de
debilidade permanente do membro superior, cuja lesão é prevista na Tabela inserida
na Lei nº 11.945/2009,  no percentual de 70%, no valor igual a R$ 9.450,00. Assim,
pugna pela anulação da sentença, ante a existência de cerceamento de defesa, eis que
lhe foi negado o pedido de realização de uma nova perícia, haja vista a existência de
divergência  entre  o  exame  pericial  realizado  pelo  médico  perito  da  Gerência
Executiva de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa - GEMOL, e a avaliação
médica efetuada em sede de mutirão DPVAT. Alternativamente, requer a majoração
do valor fixado a título de indenização securitária para o importe de R$ 2.025,00 (dois
mil e vinte e cinco reais), haja vista que a invalidez permanente repercutiu no ombro
direito, no patamar de 50%,  e no joelho esquerdo no percentual de 10%. Por fim,
requer que a correção monetária seja computada a partir da data do sinistro.
 

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  113/115,
defendendo a manutenção da sentença.

 A Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls.  139/141,  não se manifestou sobre o mérito do
recurso.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

A  priori, passo  a  analisar  o  pedido  de  nulidade
invocado pela recorrente,  ao argumento de que houve cerceamento de defesa,  uma
vez que lhe foi negado a realização de uma nova perícia, imprescindível ao deslinde
da questão, haja vista a  existência de divergência entre o exame pericial realizado
pelo médico perito da Gerência Executiva de Medicina e Odontologia Legal de João
Pessoa - GEMOL, fl. 13,  e a avaliação médica efetuada em sede de mutirão DPVAT,
fls. 85 e 85V.

Analisando o presente caso,  vislumbro que não há
como  prosperar  as  razões  aventadas  pela apelante,  isso  porque  não  verifico  a
existência de divergência nos laudos emitidos pela Gerência Executiva de Medicina e
Odontologia  Legal  de  João  Pessoa  – GEMOL  e  em  sede  de  mutirão  DPVAT,  ao
contrário, o novo exame pericial,  fls. 85 e 85V, veio apenas  complementar o laudo
colacionado pela promovente,  fl.13,  especificando  o grau de debilidade suportado
pela autora.

Sendo  assim,  o  laudo  indicado  pela  recorrente  –
porquanto  no  seu  entender  detectou  a  real  invalidez  acometida  a  vítima  –  não
poderia jamais embasar o julgamento da causa, eis que ausente o grau de invalidez
ocasionado à autora, de exigência obrigatória,  consoante preceitua a Súmula nº 474,
do Superior Tribunal de Justiça:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

Noutro  norte,  a  perícia  realizada  no  mutirão  de
DPVAT, fls. 85 e 85V, foi efetuada por profissional habilitado, com precisão e clareza,
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indicando a lesão acometida à autora, o grau da debilidade e a respectiva extensão,
de forma que não há necessidade de realização de nova perícia médica.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro
qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade da sentença,  isso porque é válida a
perícia médica contida nos autos,  bem como não houve  ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, tampouco ocorreu a limitação indevida ao exercício
do direito de defesa.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito.

O desate da controvérsia consiste em saber se o valor
arbitrado  pelo Juiz a  quo a  título  de  indenização  de  seguro  DPVAT  merece  ser
majorado.

A  priori,  ressalte-se  que  o  acidente  noticiado  nos
autos ocorreu no dia 12 de setembro de 2010, razão pela qual deverá a controvérsia
ser apreciada nos moldes  das alterações introduzidas pelas Medidas Provisórias  nº
340/2006,  convertida  na  Lei  nº  11.482/2007,  e  nº  451/2008,  convertida  na  Lei  nº
11.945/2009, que deram nova redação ao art. 3º, da 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:(Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009).
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)
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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).
§ 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).
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).
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
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Lei nº 11.945, de 2009) - destaquei.

Em sendo assim, a indenização clamada seguirá os
parâmetros consignados na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e será proporcional ao grau
e  à  extensão  da  invalidez  ilustrada  pela  prova  pericial  produzida,  consoante
preceitua a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
especificamente o laudo de avaliação médica,  fls.  85 e 85V, vê-se que Maria Gorete
dos  Santos,  em  razão  do  acidente  de  trânsito  noticiado  na  exordial,  adquiriu
debilidade  permanente das funções do  ombro direito, no percentual de 50%, e do
joelho esquerdo no patamar de 10%.

Dito isso, inexiste dúvida acerca do direito da autora
perceber o valor relativo à indenização do seguro DPVAT, cabendo aferir, doravante,
o valor da indenização a ser paga à beneficiária.

Tendo  sido  constatada  a  debilidade  permanente
parcial, nos moldes do laudo pericial, fls. 85 e 85V, é cediço que a indenização será
paga  considerando  a  quantia  de  até R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),
devendo  ser  arbitrada  com  base  na  tabela  anexada  à  Lei  6.194/74, e,  ainda,  em
conformidade com percentual da invalidez apurado pelo profissional de saúde, no
caso, 50% - correspondente a limitação funcional da mobilidade do ombro direito –
mais  10%  -  concernente  a  diminuição  de  força  do  joelho  esquerdo.  A título  de
ilustração, veja-se:

Invalidez
(Valor máximo

fixado)

Perda  completa  da
mobilidade  de  um
dos  ombros,

Perda  completa  da
mobilidade  de  um
quadril,  joelho  ou

Valor Total da
Indenização
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100% = R$ 13.500,00 cotovelos,  punhos
ou dedo polegar

tornozelo 

Percentual
Indenizável

25% de R$ 13.500,00
= R$ 3.375,00

25% de R$
13.500,00= R$

3.375,00

Percentual da
Invalidez e valor da

Indenização

50% de R$ 3.375,00
= R$ 1.687,50

10% de R$ 3.375,00
= R$ 337,50

         R$ 2.025,00

Nesse trilhar,  considerando o grau de invalidez da
autora detectado no laudo traumatológico de fls. 85 e 85V, entendo que a indenização
deve ser majorada para o importe de  R$  2.025,00 (dois mil  reais e vinte e cinco
centavos).

Outrossim,  nas  condenações  alusivas  ao  Seguro
DPVAT, a correção monetária sobre a dívida deve ser efetuada a partir do efetivo
prejuízo, ou seja, do evento danoso, que, na hipótese vertente, é a data do acidente.

Há, inclusive, Súmula do Superior Tribunal de Justiça
regulando a matéria:

Súmula  nº  43: Incide  correção  monetária  sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:

Na  ação  de  cobrança  de  indenização  do  seguro
DPVAT  o  termo  inicial  da  correção  monetária  é  a
data do evento danoso. (AgRg no AREsp 46.024/PR,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
em 16/02/2012, DJe 12/03/2012). (STJ - EDcl no REsp
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1506402 / SC  - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - Órgão
Julgador  T4  -  QUARTA  TURMA   -  Data  do
Julgamento  24/02/2015  -  Data  da  Publicação/Fonte
DJe 03/03/2015) – negritei.

Desta  feita,  a  sentença  hostilizada  deve  ser
reformada  para  condenar  a  seguradora  a  pagar  à promovente  a  quantia  de  R$
2.025,00 (dois mil reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária,
com a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

Ante  o  exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para
condenar a seguradora a pagar à recorrente a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil reais e
vinte  e  cinco  centavos), a  título  de  indenização  securitária,  com  a  incidência  da
correção monetária a partir do evento danoso.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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