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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
INDENIZAÇÃO.  SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO.  INVALIDEZ  PERMANENTE. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCABIMENTO. DANO 
INDENIZÁVEL COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

Comprovada a ocorrência de dano indenizável nos termos 
da lei  de regência do seguro DPVAT, não que se falar em 
improcedência do pedido autoral.

RECURSO  ADESIVO. MAJORAÇÃO DA  VERBA 
INDENIZATÓRIA.  DESCABIMENTO. 
PROPORCIONALIDADE  ENTRE  O  DANO  E  O  VALOR 
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Não  merece  reforma  o  decisum que  fixa  o  quantum 
indenizatório, relativo ao seguro DPVAT, proporcionalmente 
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ao dano.

Nas  ações  de  cobrança  de  seguro  obrigatório,  incide  a 
correção monetária a partir da data do evento danoso.

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no 
mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  ao  recurso  apelatório  e  dar 
provimento parcial ao recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de Apelação Cível interposta por Seguradora Líder 
dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª 
Vara Regional de Mangabeira, fls. 93/97, que – nos autos da Ação de Cobrança de 
Seguro DPVAT, ajuizada por Lidiana Freitas de Oliveira em desfavor da apelante 
–  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  inicial,  por  entender  que  restou 
comprovada  a  invalidez  permanente  no  membro  inferior  esquerdo  da  autora, 
condenando a seguradora apelante a pagar, a título de indenização securitária, a 
quantia  de R$ 9.450,00 (nove mil,  quatrocentos e  cinquenta reais)  “acrescido  de  
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e  
atualização  monetária  segundo índices  estabelecidos  pelo  INPC,  a  partir  desta  decisão  
( … )”.

Determinou ainda que:

“Considerando  que  cada  litigante  foi  em  parte  vencedor  e  vencido, 
condeno-os no pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 
10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  distribuídos  na 
proporção de 80% (oitenta por cento) para o promovido e 20% (vinte por 
cento) para o demandante (art. 21 do CPC).”

Em suas razões, fls. 99/111, a apelante pontua que “Conforme  
a documentação produzida nos autos, a invalidez do autor é parcial e incompleta. Desta  
forma, conforme a tabela legal de grau de invalidez, juntada em anexo, deve ser calculada  
levando em consideração o percentual máximo do membro lesionado”.

Alega que “a situação do autor, contudo, é de menores proporções,  
não ensejando em pagamento nos valores determinados na sentença.”.
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Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente 
o pedido autoral. Subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação, 
pleiteia para que seja abatido do  quantum indenizatório o valor de R$ 2.362,50 
(dois mil,  trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) alegadamente 
recebido pela promovente em sede administrativa, com “juros de mora, de 1,0% ao  
mês ( … ) a partir da citação” e “Quanto à correção monetária, espera que seja observada  
a data de propositura da presente como termo inicial para a sua incidência”.

Contrarrazões, fls. 130/133, pelo desprovimento do recurso 
apelatório.

A apelada interpõe recurso adesivo, fls.  134/140,  aduzindo 
que “considerando o limite de 40 salários mínimos e a debilidade permanente da qual a  
autora  fora  acometida,  a  indenização  deverá  ser  obtida  (  …  )  com  base  na  seguinte  
equação: 40 x R$ 622,00 = RS 24.880,00 x 70% = R$ 17.416,00”.

Verbera  ser  necessária  a  elevação  dos  honorários 
advocatícios  para  o  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação e afastamento da sucumbência recíproca, acrescendo que “os juros de  
mora e a correção monetária venham a incidir deste a data do sinistro, ou seja, da data do  
evento danoso.”.

Contrarrazões, fls. 144/154, pelo desprovimento do recurso 
adesivo. 

A Procuradoria  de  Justiça  Cível  “opina  no  sentido  do  total  
desprovimento do recurso apelatório interposto pela seguradora e pelo provimento parcial  
da  suplica  adesiva,  apenas  para  modificar  o  termo  a  quo  para  o  cálculo  da  correção  
monetária, o qual deve incidir a partir do evento danoso”, fls. 164/169.

É o relatório. 

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Tendo em vista que as razões do apelo e do recurso adesivo 
se confundem analiso-as conjuntamente.

Infere-se dos autos que o autora ajuizou a presente ação com 
o objetivo de receber indenização do seguro DPVAT por invalidez em decorrência 
de acidente de trânsito ocorrido no dia 11 de junho de 2008.
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Prestigiando o princípio  do “tempus  regit  actum”,  deve ser 
observada  a  redação  vigente  à  época  do  acidente,  ou  seja,  o  texto  da  Lei  nº 
6.194/74 modificado pela Lei nº 11.482 de 31 de maio de 2007.

À inicial foi acostado o “LAUDO TRAUMATOLÓGICO”, do 
Instituto de Polícia Científica da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social 
do Estado da Paraíba,  fl. 18.

O  exame  diagnosticou  “DEBILIDADE PERMANENTE DE 
MEMBRO  INFERIOR  ESQUERDO”.  Resta,  dessa  forma,  caracterizada 
modalidade de dano indenizável nos termos da lei de regência na referida época: 
invalidez permanente.

Pois bem.

O inc. II do art. 3º da Lei  nº 6.194/74 estabelecia, da forma a 
seguir  transcrita,  quais  os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro  e  respectivos 
valores.

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro  no  artigo  2º 
compreendem  as  indenizações  por  morte,  invalidez  permanente e 
despesas  de  assistência  médica  e  suplementar,  nos  valores  que  se 
seguem, por pessoa vitimada: 

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) - 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. (grifei)

A redação do inc. II é clara no sentido de estabelecer que a 
indenização deixou de ser mensurada em salários mínimos, motivo pelo qual o 
quantum indenizatório da invalidez permanente deve ser calculado como expressa 
e legalmente previsto: “até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No tempo dos fatos  – e ao contrário de hoje  – a invalidez 
permanente não se subdividia em total e parcial. A divisão da invalidez em total e 
parcial e a invalidez parcial ser subdividida em completa e incompleta somente 
ocorrera a partir da edição da Medida Provisória nº 451/2008 (de 15/12/2008).

Porém,  destaco  que  respectiva  legislação  já  exigia 
proporcionalidade, conforme se vê no inc. II, logo acima transcrito. Nesse sentido, 
o TJDF:
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APELAÇÃO  CÍVEL -  COBRANÇA -  SEGURO  DPVAT  -  INVALIDEZ 
PERMANENTE  -  CARENCIA  DO  DIREITO  DE  AÇÃO  - 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  -  AUSENCIA  LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO  -  PROPORCIONALIDADE  INDENIZAÇÃO  -  MULTA 
475-J CPC 
( … ) 
5. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve 
obedecer à proporcionalidade das lesões experimentadas pela vítima. 
Precedentes do STJ. 
6. Deve ser aplicada ao caso a legislação vigente à data do sinistro, no 
caso, a MP 340, que fixou a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais). 
(  …  ).  (Acórdão  n.617943,  20100111546459APC,  Relator:  SÉRGIO 
ROCHA,  Revisor:  CARMELITA  BRASIL,  2ª  Turma  Cível,  Data  de 
Julgamento: 15/08/2012, Publicado no DJE: 13/09/2012. Pág.: 101) 

Conforme se percebe, na antiga redação da alínea “b” do art. 
3º da lei de regência supratranscrito, ao se estabelecer o valor da indenização, o 
magistrado  deveria  observar  proporcionalidade  entre  o  dano  e  o  valor  da 
indenização,  o  que  acontecera  no  decisum,  pois  o  julgador  utilizou  como 
parâmetro o enquadramento da lesão contida na tabela do CNSP. Confira-se:

“( … )

O legislador  estabeleceu apenas o limite  do valor  da indenização por 
invalidez  permanente,  referindo  expressamente  que  o  departamento 
médico  legal  da jurisdição  do local  do  acidente quantificará as  lesões 
físicas ou psíquicas permanentes conforme a “tabela das condições gerais de  
seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela do  
trabalho e da classificação internacional das doenças”.

Ilegalidade alguma há, assim, na utilização da tabela para o cálculo de 
indenização por invalidez permanente.

Diante disso, entendo possível a regulamentação a respeito do grau de 
invalidez pelo CNPS, haja vista a previsão constante da Lei. 6.194/74 (art. 
4º c/c art. 5º, § 5º, e art. 12), assim como da recente Medida Provisória nº 
340/2006, hoje convertida na Lei nº 11.482/2007.

( … )”

Acresço, quanto à possibilidade de utilização da tabela do 
Conselho Nacional de Seguros Privados para calcular o valor da indenização do 
seguro  DPVAT,  a  questão  já  fora  debatida  quando do  julgamento  do  Recurso 
Especial  nº  1.101.572  –  RS  (2008/0251090-0),  cuja  relatoria  coubera  à  Ministra 
Nancy Andrighi, julgado em 16/11/2010:

DIREITO  DAS  OBRIGAÇÕES.  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE 
PARCIAL.  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL. 
POSSIBILIDADE.
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1.  É  válida  a  utilização  de  tabela  para  redução  proporcional  da 
indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez 
parcial. Precedente.
2. Recurso conhecido e improvido. (grifei)

Esclareço que, embora a magistrada não estivesse obrigada a 
utilizar-se da referida tabela com o objetivo de quantificar a perda funcional, da 
mesma  forma,  não  estava  impedida  de  fazê-lo  (tendo  em  vista  a  data  de 
acontecimento do sinistro, que leva a julgar a lide utilizando-se a lei de regência 
do seguro em questão com a redação vigente à época do fato, que por sua vez – 
por ser omissa, desprovida da tabela que existe atualmente na Lei nº 6.194/74 – 
possibilitava  a  utilização  de  qualquer  meio  razoável  para  fixar  o  quantum 
indenizatório com proporcionalidade).

Portanto,  o  quantum indenizatório  fixado  não  merece 
qualquer alteração.

O pedido constante na apelação – para que seja descontado 
de eventual condenação o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos), ao argumento de que essa quantia fora recebida 
pela promovente em sede administrativa – também não merece guarida.

Ora, quando da realização da audiência de conciliação, fls. 
91/92, a autora informou que aqueles valores foram, de fato, recebidos em sede 
administrativa. Contudo ressaltou que a quantia tinha como finalidade indenizá-
la  das  despesas  médico-hospitalares.  Como  os  documentos  de  fls.  50/51  não 
informam a qual o tipo de dano referidos valores estão a indenizar, não há como 
abater do quamtum indenizatório aquela quantia, tendo em vista que a seguradora 
não se desincumbiu de seu ônus probatório (art.  333,  II)  de demonstrar que o 
valor recebido na sede administrativa indenizou a invalidez permanente.

Em  outro  caminho,  a  sentença  deve  ser  reformada  para 
determinar  que  a  correção  monetária  tenha  como  termo  inicial  a  data  do 
acidente,  mantida  a  parte  concernente  aos  juros,  uma  vez  que  fora  decidida 
corretamente.

Nesse sentido, destaco decisões do STJ:

“No  seguro  obrigatório  incide  correção  monetária  desde  o  evento 
danoso e juros de mora a partir da citação.” (STJ - REsp 875876 / PR - 
Relator(a)  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO  -  Órgão  Julgador  T4  - 
QUARTA  TURMA   -  Data  do  Julgamento  10/05/2011  -  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 27/06/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 
SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
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1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial 
da correção monetária é a data do evento danoso.
2.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  46024  /  PR  / 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL 
2011/0149361-7;  T3  -  TERCEIRA  TURMA;  Relator  Ministro  SIDNEI 
BENETI (1137); Data do julgamento 16/02/2012).

Súmula nº 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 
fluem a partir da citação.

O pleito do recurso adesivo para que haja majoração do 
percentual fixado a título de honorários advocatícios – de 10% (dez por cento) 
para 20% (vinte por cento) do valor da condenação – não deve ser acolhido.

Com  relação  ao  pleito  de  redução  dos  honorários 
advocatícios, o percentual fixado em sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor 
da condenação – mostra-se plausível com a matéria em discussão e de acordo com 
os ditames das três alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, motivo pelo qual não merece 
qualquer modificação a parte da decisão concernente aos honorários.

Também deve ser mantida a distribuição da verba honorária, 
tendo em vista que a autora objetivava ser indenizada no quantum de R$ 21.800,00 
(vinte e  um mil  e  oitocentos reais),  contudo conseguira  R$ 9.450,00 (nove mil, 
quatrocentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, 
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
RECURSO ADESIVO, apenas, para determinar que a correção monetária tenha 
como termo inicial a data do acidente.

É como voto. 

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  28  de 
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  186.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB,  01 de setembro de 
2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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