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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo Interno – nº. 0000636-38.2015.815.1071

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

1º Agravante: Bradesco Cia de Seguros S/A – Adv.: Antonio Eduardo
Gonçalves de Rueda – OAB/PB nº 20.282-A

2º Agravante: Bruno Vieira de Lemos – Adv.: Abraao Costa Florencio de
Carvalho – OAB/PB Nº 12.904

Agravados: Os mesmos

EMENTA: AGRAVO INTERNO.  AÇÃO  DE

COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO

(DPVAT).  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU

PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA

SEGURADORA. IRRESIGNAÇÕES. 1º AGRAVO

INTERNO: AUSÊNCIA   DE  NEXO  CAUSAL.

INOCORRÊNCIA.  LAUDO  E  PERÍCIA  MÉDICA

APONTAM  PARA  DEBILIDADE  NO  MEMBRO

INFERIOR DO AUTOR. DESPROVIMENTO. 2º

AGRAVO  INTERNO: DEBILIDADE  DE

MEMBRO  INFERIOR.  PERDA  PARCIAL  DA

FUNÇÃO.  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.

QUANTUM  INDENIZATÓRIO  CORRIGIDO.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA STJ Nº 474 E DA

LEI  Nº  6.194/74  E  SUAS  ALTERAÇÕES.

PROVIMENTO PARCIAL.

-  Súmula  STJ  nº  474: A  indenização  do

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
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beneficiário, será paga de forma proporcional

ao grau de invalidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao primeiro
agravo interno e dar provimento parcial ao segundo agravo interno.

RELATÓRIO

Tratam-se  de Agravos Internos interpostos pelo

Bradesco Cia de Seguros S/A (fls. 108/112) e por Bruno Vieira Lemos (fls.

116/121)  contra decisão monocrática (fls. 105/106) que deu provimento

à apelação interposta pela  instituição securitária,  ajustando o  valor  da

indenização do seguro DPVAT deferido pelo Magistrado reduzindo-o para a

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco

centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

No  recurso  interposto  pelo  Bradesco  Seguros  (fls.

108/112), a empresa alega que, mesmo sendo acolhido o seu apelo,

houve equívoco no reajuste do quantum indenizatório, tendo em vista

que o laudo presente nos autos supostamente não demonstra nexo de

causalidade entre o dano exposto no exordial e aquele aferido na perícia

médica.

Nas  razões  recursais  do  Autor  (fls.  116/121),  há

sustentação  de  que  a  decisão  agravada  teria  sido  equivocada,

postulando  a  majoração  do  quantum  indenizatório  para  o  patamar

estabelecido  na  sentença  proferida  em  primeiro  grau,  qual  seja,  R$

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).
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Apesar de devidamente intimados, apenas a seguradora

promovida  apresentou  suas  contrarrazões  (fls.  125/129),  rebatendo os

termos do agravo interno manejado pelo autor.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer (fls.

137/139)  opinando  pelo  desprovimento  do  primeiro  agravo  e  pelo

provimento  parcial  do  segundo  recurso,  apenas  para  que  seja

restabelecido o quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O 

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos

pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  dos

presentes recursos. 

A  controvérsia  diz  respeito  ao  pleito  da  seguradora

alegando  ter  havido  equívoco  no  que  tange  o  reajuste  do  quantum

indenizatório,  o  qual,  segundo  consta  do  laudo  presente  nos  autos,

supostamente não aponta nexo de causalidade entre o dano reportado

na exordial e o mencionado na perícia médica assim como o pleito do

Autor contra o provimento dado ao recurso apelatório interposto pela

empresa ré que reformou parcialmente a sentença para ajustar o valor

da indenização pelo seguro DPVAT no valor de R$ 843,75.

A matéria em debate diz respeito a existência ou não

de nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo Autor ocasionada pelo

acidente automobilístico relatado na inicial e o descrito na perícia médica
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assim  como  se  o  valor  do  quantum  indenizatório  deve  ou  não  ser

corrigido. 

Passemos,  portanto,  à  análise  dos  recursos,

separadamente.

1º Agravo interno: NEXO DE CAUSALIDADE

Sobre a alegação da empresa ré de que não há nexo

de  causalidade  entre  a  lesão  sofrida  pelo  Autor  após  acidente

automobilístico descrito  na exordial e a descrição das lesões contidas na

perícia médica, analisaremos detalhadamente o que consta dos autos.

O Autor apresentou boletim de ocorrência (fls. 10) no

qual há certificação da ocorrência do acidente automobilístico do qual foi

vítima no dia 25/04/2015, tendo sido socorrido no Hospital de Trauma

de João Pessoa. 

Anexou  ainda  registro  de  internação  no  referido

hospital (fls. 09), no qual consta diagnóstico de fratura dos ossos da

perna,  resultado  de  exame  de  raio  x  que  comprova  limitação  no

tornozelo, além da comprovação de realização do procedimento cirúrgico

no autor para colocação de placas e parafusos.

Consta  também declaração  do  SAMU-192  (fls.  15v)

confirmando a ocorrência do acidente, data e encaminhamento para a

unidade hospitalar supracitada.

Por fim, houve juntada de avaliação médica realizada

por profissional médico judicial, no qual há confirmação de fratura no
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tornozelo direito que transcrevemos logo abaixo:

“Fratura  articular  da  tíbia  direita

envolvendo  articulação  tibio-tarsica

(pilao  tibial)  realizado  tratamento

cirúrgico  com  bom  resultado,  mas

prognóstico  reservado  pelo

envolvimento articular.” 

Desta  feita,  não  há  o  que  cogitar  sobre  ausência  de

nexo  de  causalidade  entre  o  sinistro  ocorrido  em  abril  de  2015  que

provocou  danos  na  tíbia  direita  do  Autor,  estrutura  óssea  que  possui

ligação direta  com ligamentos tíbio  calcaneo,  tibio navicular,  tíbio  talar

anterior,  tíbio  talar  posterior,  todos  estes  componentes  do  tornozelo

humano, conforme ficha de fls. 16v e o dano aferido em perícia médica

realizada posteriormente, especialmente porque, num primeiro momento,

as lesões suportadas pela vítima não haviam se consolidado por inteiro na

região do tornozelo direito, conforme mostra o laudo traumatológico de

fls. 66/67.

Sendo assim, tal recurso não merece prosperar.

2º Agravo Interno: INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL 

Sobre  a  alegação  do  autor  de  que  o  quantum

indenizatório estabelecido no acórdão proferido (R$ 843,75) deveria ser

reformado para o valor de R$ 2.025,00, tendo em vista a debilidade

instalada em seu tornozelo que provocou debilidade em todo o membro,

resultando  em  marcha  claudicante,  consequência  do  acidente

automobilístico do qual foi vítima, devemos, neste caso, analisar o que

regulamenta a Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de
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Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou

por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 

Nos  autos,  depreende-se  que  o  acidente  relatado

ocorreu em 2015, quando já estava em vigor a Lei nº 11.945/2009, que,

dando nova redação ao art. 3º, § 1º, I, da Lei 6.194/74 preceituou, para

os  casos  de  invalidez  permanente,  o  valor  máximo  de  R$  13.500,00,

observada a proporcionalidade do grau de invalidez. 

A  referida  Lei  estabeleceu,  ainda,  que  a  invalidez

permanente prevista no inciso II, do art. 3º, poderá ser total ou parcial,

subdividindo a invalidez permanente parcial em completa e incompleta,

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, a teor do que

dispõe o §1º, do art. 3º, da Lei n.º 6.194/74, sendo necessário, portanto,

a correta percepção da incapacidade permanente decorrente do acidente

automobilístico, para que seja fixada a devida indenização. Vejamos:

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo
seguro  estabelecido  no  art.  2°  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: 

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;
(...). (..) 

§1°  No  caso  da  cobertura  de  que  trata  o
inciso II do caput deste artigo, deverão ser
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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: 

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 

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.

Compulsando os autos, vê-se que o Autor foi vítima de

acidente de trânsito ocorrido em 25/04/2015 (fls. 09/10). Após avaliação

de  perícia  médica  (fls.  66/67),  restou  evidenciado  que  o  autor  foi

acometido por dano parcial incompleto em seu tornozelo direito, com grau
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intenso de incapacidade no valor de 75%.

Vê-se que a nova Lei n° 11.482/07 determina que as

indenizações referentes ao DPVAT sejam pagas com base em valores fixos

por ela já determinados, estabelecendo o valor indenizável para o caso de

invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Já a Lei nº. 11.945/09 alterou novamente o art. 3° da

Lei  n°  6.194/74,  acrescentando,  em  anexo,  uma  tabela  (fls.  39)  que

estabelece  percentuais  aplicáveis  ao  limite  máximo  indenizável

supracitado,  levando-se  em  consideração  o  tipo  de  invalidez  e

membro/órgão lesado, bem como critérios para os respectivos cálculos.

Em sendo assim, a indenização perseguida deverá ser

proporcional ao grau e a extensão da invalidez ilustrada pela prova pericial

produzida, consoante preceitua súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula  STJ  nº  474: A  indenização  do

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial

do  beneficiário,  será  paga  de  forma

proporcional ao grau de invalidez.

Em  seus  julgados,  a  Colenda  Corte  Superior  tem

decidido em conformidade com o conteúdo sumulado mencionado acima:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ

PERMANENTE.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL

AO  GRAU  DA  LESÃO.  SUCUMBÊNCIA.

REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA  DA  LIDE.
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SÚMULA 7 DO STJ. 1.  "A indenização do

seguro  DPVAT,  em  caso  de  invalidez

parcial  do  beneficiário,  será  paga  de

forma proporcional ao grau da invalidez"

(Súmula 474 do STJ). 2.  A  sucumbência

recíproca ou em parte mínima, estabelecida

pelo  Tribunal  de  origem,  envolve  contexto

fático-probatório,  cuja  análise  e  revisão

revelam-se  interditadas  a  esta  Corte

Superior,  em  face  do  óbice  contido  na

Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se

nega  provimento.  (AgInt  no  AREsp

943.025/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL

GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em

23/05/2017, DJe 01/06/2017).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM

RECURSO  ESPECIAL.  DPVAT.  AÇÃO  DE

COBRANÇA.  COMPLEMENTAÇÃO.  INVALIDEZ

PARCIAL.  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.

SÚMULA  474/STJ.  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA

DO  CNSP.  CABIMENTO.  VIOLAÇÃO  AO

ARTIGO  535,  DO  CPC/73.  OMISSÃO.

AUSENTE. 1. Para efeitos do art. 543-C do

CPC/73:  A  indenização  do  seguro

DPVAT,  em  caso  de  invalidez  parcial

permanente  do  beneficiário,  será  paga

de  forma  proporcional  ao  grau  de

invalidez (Súmula 474/STJ).  2. Para fins

do  art.  543-C,  do  CPC/73:  Validade  da

utilização  da  tabela  do  CNSP  para  se

estabelecer  a  proporcionalidade  da
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indenização ao grau de invalidez, na hipótese

de sinistro  anterior  a  16/12/2008,  data  da

entrada  em  vigor  da  Medida  Provisória

451/08.  (Resp  1.303.308/RS,  Rel.  Ministro

Paulo  de  Tarso  Sanseverino).  3.  AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp

716.938/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado

em 06/12/2016, DJe 13/12/2016).

No caso em testilha, consoante laudo de perícia médica

(fls.  66/67) realizado em 27/11/2015,  restou comprovada que a parte

autora não apresenta invalidez de órgão, membro ou função, mas uma

debilidade permanente parcial no tornozelo direito, no percentual de 75%

(vinte e cinco por cento). Logo, da leitura do mencionado laudo, realizado

por  profissional  competente,  conclui-se  que  a  lesão  provocada  pelo

acidente  acarretou  uma  debilidade  residual  permanente  no  tornozelo

direito da vítima do acidente. 

De acordo com a tabela de danos pessoais, anexa ao

art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, nos casos de perda

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, deve

ser aplicado o valor correspondente a 25% da quantia máxima (25% x

R$13.500,00  = R$  3.375,00).  Contudo,  como no  caso  em comento  a

debilidade é intensa (75%), deve ser aplicada a fração correspondente ao

nível  de  comprometimento  da  funcionalidade  do  membro  (75%  x  R$

3.375,00  =  R$  2.531,25),  valor  inclusive  ventilado  pela  própria

seguradora  promovida  no  quadro  indicativo  (fls.  79  e  111)  de  seus

recursos apelatório e agravo interno, respectivamente, montante superior

ao estabelecido na sentença que chegou ao patamar de R$ 2.025,00 (dois
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mil e vinte e cinco reais).

Percebe-se,  portanto  que,  o  quantum  indenizatório

deveria  ter  sido  calculado  no  percentual  de  75%  (debilidade  parcial

intensa  aferida  no  laudo  de  fls.  66/67)  sobre  R$  3.375,00  (25%  do

máximo indenizável  - R$ 13.500,00 - nos casos de perda completa da

mobilidade de um tornozelo), o que perfaz um total de R$ 2.531,25 (dois

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Sendo assim, tal recurso deve ser provido parcialmente

apenas para que seja  restabelecido o quantum indenizatório fixado em

sentença proferida pelo Juízo  a quo no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e

vinte  e  cinco  reais),  uma vez  que  a  apelação  originária  foi  interposta

exclusivamente pela seguradora Bradesco Seguros S/A e tal reforma não

pode  vir  a  prejudicá-la,  em obediência  ao  princípio  da  vedação  ao

reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO

AGRAVO INTERNO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO

AGRAVO INTERNO,  em conformidade  com parecer  da  Procuradoria

Geral  de  Justiça,  apenas para  restabelecer  o  quantum  indenizatório

devido pelo seguro DPVAT ao Autor no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e

vinte e cinco reais) fixado na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
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Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

   Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 
Relator
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