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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  DPVAT  JULGADA  PROCEDENTE.
APELAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O
ACIDENTE  DEVIDAMENTE  DEMONSTRADOS.
ALEGAÇÃO QUE O PERCENTUAL DE INVALIDEZ
FOI  APLICADO  DE  FORMA  EQUIVOCADA.
SENTENÇA  QUE  SE  BASEOU  NO  LAUDO
MÉDICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O nexo  causal  entre  o acidente  e o dano foram
devidamente  demonstrados  através  do  prontuário
eletrônico e do laudo médico que atestou invalidez
permanente.

-  Todavia,  a  Apelante  afirma  que  foi  aplicado  o
percentual  de  invalidez  de forma equivocada,  uma
vez que baseado em membro diverso do lesado, pois
a  lesão  foi  no  punho  direito  e  não  em  toda  a
extensão  da  mão.  Entretanto,  quando  se  trata  de
fixação  do  percentual  da  perda  funcional  (Lei  nº
11.945/09),  não  necessariamente  estamos  nos
referindo  ao  local  da  lesão,  mas  sim  às
consequências da lesão. Tanto é que o anexo II da
referida  lei  refere-se  aos  danos  corporais  e  suas
repercussões. Portanto, a fratura do punho pode sim
comprometer a função da mão e, neste caso, não se
pode  afirmar  que  o  laudo  pericial  estava  errado
quando afirmou que a lesão na mão direita acarretou
em  dano  de  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
segmento corporal acometido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação, conforme certidão de
julgamento de fl.142. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pela Seguradora Líder

dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S.A. contra  a  Sentença  que  julgou

parcialmente  procedente  o  pedido  inicial  e  condenou  a  Demandada  ao

pagamento  de  R$  7.087,50  (sete  mil  e  oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta

centavos).

A Recorrente sustenta que não foram provados o nexo causal

entre o acidente e o dano, uma vez que no sinistro o Autor teve fraturado o

punho direito e não a mão toda como consta no laudo pericial.

Argui que a gradação correta seria 75% (setenta e cinco por

cento) do punho, o que totalizaria apenas R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e

trinta e um e vinte e cinco centavos) e acarretaria em sucumbência recíproca.

Ao final, pede o provimento do Recurso.

Nas  Contrarrazões,  a  Apelada  pede  a  manutenção  da

Sentença.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls. 135/137v).

É o relatório.

VOTO

 
O nexo causal entre o acidente e o dano foram devidamente

demonstrados através do prontuário eletrônico de fls.24/29 e do laudo médico

de fls.67/69 que atestou invalidez permanente.



Todavia,  a  Apelante afirma que foi  aplicado o percentual  de

invalidez de forma equivocada, uma vez que baseado em membro diverso do

lesado, pois a lesão foi no punho direito e não em toda a extensão da mão.

O prontuário médico de fl.24 descreve “fratura do rádio distal

direito”, que é a mesma coisa que fratura no punho.

Entretanto, quando se trata de fixação do percentual da perda

funcional (Lei nº 11.945/09), não necessariamente estamos nos referindo ao

local da lesão, mas sim às consequências da lesão. Tanto é que o anexo II da

referida lei  refere-se aos danos corporais  e  suas repercussões.  Portanto,  a

fratura do punho pode sim comprometer a função da mão e, neste caso, não se

pode afirmar que o laudo pericial estava errado quando afirmou que a lesão na

mão direita acarretou em dano de 75% (setenta e cinco por cento) segmento

corporal acometido (fl.68).

Conforme achados na publicação científica de Ivens Messias 1 ,

"o  punho  é  a  chave  da  mão";  PARDINI  (2000,  p.  420)  afirma  que  os

traumatismos de radio distal podem comprometer função do antebraço e do

punho, a função da mão também se tornará prejudicada, visto que o punho é a

chave funcional da mão”. 

Deste modo, vê-se que o Autor obteve êxito total na demanda,

não aplicando-se ao caso a sucumbência recíproca.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo o

Recurso Apelatório.

É o voto.

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

1 https://www.webartigos.com/artigos/consolidacao-viciosa-de-radio-distal-um-desafio-para-a-terapia-
ocupacional/72057/



Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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