
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0001931-93.2010.815.0131
ORIGEM: Juízo da 5º Vara Mista da Comarca de Cajazeiras
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Líder Consórcios do Seguro S/A. (Adv. Rostand Inacio dos Santos – OAB/PB

18.125-A)
APELADO: Raimundo Silva Nogueira (Adv. João de Deus Quirino Filho – OAB/PB 10.520)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT. .
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DESPESAS  MÉDICAS
COMPROVADAS.  INVALIDEZ  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.  REEMBOLSO
DEVIDO.  PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  ACERCA  DO  NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O SINISTRO.  ACERVO
PROBATÓRIO SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO ACIDENTE
E  DANOS  DECORRENTES. TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  ADEQUAÇÃO. DATA  DO  EVENTO  DANOSO
(SÚMULA  43/STJ).  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-   Nos  termos  da  legislação  correlata,  em  se  tratando  de  invalidez
permanente parcial incompleta,  será efetuado o enquadramento da
perda  anatômica  ou  funcional  na  forma  prevista  na  norma,  com
redução  proporcional  da  indenização,  tendo  em  vista  que,  em
consonância  com  o  laudo  pericial,  o  promovente  sofreu  perda  no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o que significa que faz
jus ao pagamento do seguro DPVAT no patamar de 25% do valor de
R$ 3.375,00, o que dá a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e
três  reais  e  setenta  e  cinco  centavos), justificando-se,  assim,  a
condenação determinada na sentença guerreada.

-  Estando presentes  vários  elementos  indicativos  da  ocorrência  do
acidente, a mera afirmação de que não houve comprovação do nexo
de causalidade entre a lesão alegada e o sinistro não tem o condão,
por si só, de inviabilizar a pretensão autoral, não se desincumbindo a
recorrente do ônus de provar fato desconstitutivo do direito da parte



adversa.

-  Nos termos da Súmula nº 43, do Superior Tribunal de Justiça, a
correção monetária começa a fluir a partir do evento danoso, devendo
a sentença ser reformada nesse ponto.

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,  dar  provimento  parcial  ao  apelo,  integrando  a  decisão  a
súmula de julgamento encartada à fl. 152.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Líder  Consórcios  do Seguro S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 5º Vara Mista da Comarca de Cajazeiras nos autos da
ação sumária de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, formulada por Raimundo Silva
Nogueira, em face da apelante.

Na sentença ora objurgada, a douta magistrada a quo julgou procedente
o  pedido  para  condenar  a  demandada  na  obrigação  indenizatória  correspondente  ao
percentual apurado, qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), com juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% ao mês e correção
monetária pelo INPC a partir do pagamento a menor.

Ademais,  condenou em custas  e  honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Inconformada, recorre a Líder Consórcios do Seguro S/A. (fls. 119/124),
alegando  a  ausência  de  nexo  de  causalidade  entre  a  suposta  debilidade  e  do  acidente
automobilístico narrado nos autos e que o termo inicial da correção monetária deve observar
a data de propositura da demanda.

Ao final,  requer o provimento do recurso, para reformar a sentença,
julgando  improcedente  a  pretensão  autoral  ou  adequando  a  incidência  da  correção
monetária.

Contrarrazões às fls. 137/146.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,  os
autos não foram remetidos 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

Colhe-se dos autos que o promovente ajuizou a demanda sob exame
em face da Líder Consórcios do Seguro S/A.,  objetivando o recebimento de indenização de
seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico no ano de 2010, ocasionando grave
lesão em seu cotovelo esquerdo.

O  processo  teve  seu  trâmite  regular  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada, que, conforme relatado, julgou procedente a demanda. Contra essa decisão se
insurge a parte promovida.

De  início,  compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  em
disceptação,  urge  adiantar  que  o  presente  recurso  merece  provimento  parcial,  tão  somente
quando  ao  momento  de  incidência  da  correção  monetária,  porquanto  os  demais  termos  da
sentença se afiguram irretocáveis e isentos de vícios, estando, inclusive, com a Jurisprudência
consolidada e dominante dos Tribunais pátrios.

In  casu,  do  exame  do  grau  de  invalidez  e  do  montante  total  da
indenização  securitária  devida,  revela-se  mandamental  lembrar,  nos  termos  do  laudo
pericial  de  fls.  89/93,  que  o  autor  recorrido  fora  acometido,  em  razão  de  acidente
automobilístico, de lesão no cotovelo esquerdo e que, ainda que tratada, persistira limitação
de 25% da mobilidade relativamente ao mesmo.

Nessa esteira em questão, vislumbra-se da leitura do exame técnico que
a  lesão  ocasionada  ao  promovente  apelado  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 cotovelo 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)”.

Isto posto,  tenho que a indenização securitária  devida ao autor  tem
como base o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da prevista à “perda anatômica e/ou
funcional completa de ambos os membros superiores” (100%), percentual incidente sobre o
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do teto indenizável (R$ 13.500,00 – treze mil e
quinhentos reais), o que consubstancia um quantum indenizatório de  R$ 3.375,00 (três mil,
trezentos e setenta e cinco reais)  .

Em  se  tratando  de  invalidez  permanente  parcial  incompleta,  será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista, com redução
proporcional da indenização, tendo em vista que, em consonância com o laudo pericial, o
promovente sofreu perda no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o que significa que
o autor faz jus ao pagamento do seguro DPVAT no patamar de 25% do valor de R$ 3.375,00,
o que dá a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Outrossim, impõe-se destacar que a exigência legal, para o pagamento da
indenização pleiteada, condiciona-se à simples prova do acidente e do dano decorrente e, ainda,
em caso de  invalidez permanente,  a  apuração do grau de incapacidade do requerente,  para
posterior  fixação  do  quantum indenizatório,  elementos  estes  que,  como  visto,  estão
suficientemente atendidos.

Justamente  à  luz  do  raciocínio  em  referência,  vislumbra-se  que  as
alegações trazidas pelo polo apelante têm o mero propósito de tentativa de esquivar-se do
pagamento indenizatório devido,  em razão pela  qual  não merece acolhida a insurgência
recursal.

Nessa  esteira,  ao  contrário  do  afirmado  pelo  recorrente,  restou
demonstrado à saciedade o seu dever de reembolsar a autora pelo acidente em questão, que



foi a causa determinante dos danos sofridos.

Com  efeito,  o  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  a  assistência
prestada  ao  autor  e,  bem,  assim,  a  lesão  por  ele  sofrida,  qual  seja,  fratura  do  cotovelo
esquerdo, restou devidamente comprovado por meio da análise conjunta da documentação
acostada ao caderno processual, qual seja o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 15), o Boletim
de Acidente de Trânsito (fls. 16/20), dos registros de atendimento médico e atestados (fls.
21/31) e o Laudo Pericial de fls. 89/96. 

Assim, estando presentes vários elementos indicativos da ocorrência do
acidente, a mera afirmação de que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a
lesão alegada e o sinistro não tem o condão, por si só, de inviabilizar a pretensão autoral, não
se desincumbindo a recorrente do ônus de provar fato desconstitutivo do direito da parte
adversa

Portanto, os documentos anexados são idôneos a caracterizar o direito
postulado pelo autor,  contrariando as razões recursais sobre a falta de provas e nexo de
causalidade. 

 
Isto posto, tenho que a indenização securitária arbitrada na sentença se

apresenta adequada e condizente com as circunstâncias do caso.

No que tange aos consectários legais, embora tenha havido a adequada
fixação  quanto  aos  juros  de  mora,  entendo  que  a  sentença  merece  reforma,  contudo,
relativamente ao termo inicial da correção monetária. Todavia, não da forma como apontou
a recorrente  e  sim consoante  a  Súmula  43  do Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
sentido de que o marco inicial para o início da contagem da rubrica é a data do sinistro. 

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso
apelatório,  apenas  para  corrigir  o  termo inicial  da  correção  monetária  para  a  data  do
evento danoso, mantendo incólumes os demais termos da sentença.  Por fim, majoro os
honorários de sucumbência ao patamar de 20% do valor da condenação.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo, 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.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.



Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator




