
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011486-67.2014.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 7ª Vara Cível de Campina Grande.
Apelantes : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.   
Advogada : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB nº 18.125-A).
Apelado : Adriano Melo da Costa.
Advogado : Severino Vilmar Gomes (OAB/PB nº 10.282).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DO  SEGURO  DPVAT.  DEBILIDADE
PERMANENTE  PARCIAL  INCOMPLETA.
NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  O
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  E  A  LESÃO  DA
VÍTIMA.  COMPROVAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
LEI  Nº  6.194/74  ATUALIZADA  PELA  LEI
11.945/2009. ENUNCIADO Nº 474 DA SÚMULA
DO  STJ.  APURAÇÃO  DO  GRAU  E
PROPORÇÃO DA DEBILIDADE.  SENTENÇA
QUE  NÃO  OBSERVOU  O  PERCENTUAL
CORRETO  E  O  PAGAMENTO  PARCIAL
ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. 

-  Para  a configuração  do  direito  à  percepção  do
seguro DPVAT, basta a prova eficaz da ocorrência do
sinistro  e  do  dano  decorrente,  além  do  nexo  entre
eles,  nos  termos  da  lei  n.  6.194/74,
independentemente de verificação de culpa. 

-  Presente  o  nexo  de  causalidade  entre  a  alegada
debilidade permanente parcial incompleta da vítima e
o acidente automobilístico noticiado nos autos, devida
a indenização pleiteada.

- O Enunciado 474 da Súmula do STJ dispõe que “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau de invalidez”.  Logo, quando a
incapacidade  do  membro  não  for  completa,  mas
estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o
percentual  máximo  previsto,  mas  sim  fração
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correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro.

-  Comprovado  o  pagamento  parcial,  na  via
administrativa, deve esta quantia ser abatida do valor
devido a título de indenização pelo seguro obrigatório
DPVAT.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  dar  parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença, proferida pelo Juízo
da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Gramde  nos  autos  da  Ação de
Cobrança ajuizada por Adriano Melo da Costa.

O autor ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento de
seguro obrigatório DPVAT, no total de R$ 6.750,00, em virtude de debilidade
permanente decorrente de acidente automobilístico.

A  parte  promovida  apresentou  contestação  (fls.  30/36),
aduzindo,  inicialmente,  a  necessidade  de  abatimento  do  valore  recebido
administrativamente,  em  caso  de  condenação.  Levantou  a  preliminar  de
inépcia da inicial, por ausência de documento imprescindível à propositura da
demandar. No mérito, defendeu que, em caso de condenação, deve a fixação
da indenização observar os percentuais estabelecidos na tabela de invalidez
anexada à Lei nº 6.194/74.

Laudo pericial (fls. 49), seguido de complementação (fls. 61).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou procedente o pedido contido na exordial, consignando os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Diante do exposto e com fundamento nas Leis nºs
6.194/74 e 11.482/2007, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO  para  condenar  a  promovida  a  pagar  o
valor do seguro obrigatório à parte autora, o qual
resulta  no  equivalente  a  R$  6.750,00  (seis  mil,
setecentos  e  cinquenta  reais),  de  cujo  montante
poderá ser abatido o valor pago administrativamente
e comprovado nos autos na fase de cumprimento da
sentença,  com  base  no  percentual  da  lesão
comprovada, conforme a prova dos autos e na forma
da legislação em vigor.
Condeno  a  ré  no  ônus  sucumbencial,  incluindo
honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre
o valor da condenação.
Denoto que somente incidirá correção monetária a
partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora
de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação,  conforme
precedentes jurisprudenciais”.
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Inconformada, a promovida interpôs Apelação (fls. 76/86), em
cujas  razões  alega  a  ausência  de  nexo  de  causalidade,  em  virtude  da
divergência entre a data do acidente informada na inicial e aquela constante do
boletim  de  ocorrência,  além  da  inexistência  de  outras  provas  aptas  a
demonstrarem que a debilidade advém do acidente narrado na inicial. Afirma,
ainda, que a indenização do Seguro DPVAT para os casos de invalidez parcial,
independente da época do sinistro, deverá ser paga de forma proporcional ao
grau de invalidez, nos termos da Súmula nº 474. Argumenta que, no caso, a
quantia  devida  era  de  R$  4.725,00,  devendo,  contudo,  ser  subtraído  o
pagamento  administrativo  no  valor  de  R$  5.362,50,  conforme  extrato  de
consulta ao sistema megadata (fls. 88).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou
contrarrazões (fls. 93). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação sobre o mérito (fls.
97/98).

É o relatório.

VOTO.

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto. Assim sendo, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade  do  apelo,  deste  conheço,  passando  à  análise  de  seus
argumentos.

Conforme relatado, o promovente requereu o recebimento de
indenização relativa ao seguro DPVAT, em razão de acidente automobilístico
que lhe resultou debilidade permanente parcial.

A apelante  sustenta  a  ausência  de  nexo  de  causalidade,  em
virtude  da  divergência  entre  a  data  do  acidente  informada  na  inicial  e  no
boletim de  ocorrência.  Afirma,  ainda,  que  a  sentença  não  observou que  a
indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, além
da existência de adimplemento na via administrativa.

Pois bem.

Como é sabido, para a configuração do direito à percepção do
seguro  DPVAT,  basta  a  prova  eficaz  da  ocorrência  do  sinistro  e  do  dano
decorrente, além do nexo causal entre eles, nos termos do artigo 5º, da Lei nº
6.194/74,  que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por  veículos  automotores  de  via  terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas
transportadas ou não.

No caso em apreço, em que pese a alegação da seguradora de
não  ter  o  autor  comprovado  o  nexo  de  causalidade,  observo  documentos
expedidos  pelo  Hospital  de  Emergência  e  Trauma  Dom  Luiz  Gonzaga
Fernandes,  constatando  o  atendimento  ao  apelado  vítima  de  acidente  com
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motocicleta, no dia 21/08/2012 (fls. 14/15), mesma data constante do boletim
de ocorrência (fls. 12/13). 

Nesses termos, a menção, na inicial,  de data diversa daquela
restou superada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam, com
precisão,  o  local,  dia,  mês e  ano do acidente e  as lesões  dele  decorrentes,
evidenciado resta, a meu sentir, o nexo de causalidade.

Passando  adiante,  infere-se  dos  autos  que  o  acidente
automobilístico,  do qual  o  autor  foi  vítima,  ocorreu sob a égide da Lei  nº
11.945/2009,  que  regula  a  graduação  de  invalidez  do  segurado  através  de
percentuais previamente estabelecidos. Dispõe a Lei 6.194/74, com redação
atualização pela Lei 11.945/2009:

“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: 
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente; e 
(...)
§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.” 

No  caso  em  disceptação,  a  lesão  provocada  pelo  acidente
acarretou debilidade permanente parcial incompleta do membro inferior e da
função de deambulação no percentual de 50% (cinquenta por cento), tratando-
se, desta feita, de debilidade parcial incompleta (fls. 49 e 61). Segundo dispõe
a referida lei, em tais casos, em que ocorre a debilidade parcial e incompleta,
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será devido o percentual previsto na tabela, conforme o caso, procedendo-se,
em seguida, à redução proporcional da indenização.

Acompanhando o raciocínio, nos termos do Enunciado 474 da
Súmula do STJ,  “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  de
invalidez”.  Portanto,  quando a incapacidade  do  membro não for  completa,
mas estipulada em grau menor, não poderá ser aplicada fração correspondente
ao nível de comprometimento da funcionalidade do membro.

O referido enunciado, diferentemente do inciso II do § 1.º do
art. 3.º da Lei 6.194/74, não fez qualquer referência ao percentual de redução
nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, pressupondo-se não ser
incorreta a aplicação de porcentagem fixada por laudo médico, o qual, sem
dúvida alguma, melhor se aproxima da situação concreta. 

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança do seguro
DPVAT. Sinistro  ocorrido  em  20/04/2004.
Prescrição.  Inocorrência.  Lapso  temporal  trienal.
Termo a quo. Ciência inequívoca da invalidez. Prova
de que  o autor  efetuou tratamento até  16/02/2007.
Inteligência  da  Súmula  nº  278,  do  STJ.  Demanda
proposta  em  janeiro  de  2010.  Requerimento  de
indenização  no  valor  máximo.  Inadmissibilidade.
Lei nº 6.194/74. Súmula nº 30, desta corte e sumula
474 do  Superior  Tribunal  de  justiça.  Indenização
que deve ser fixada proporcionalmente ao grau de
invalidez. Comprovação de invalidez permanente no
grau de 12,5%. Laudo emitido pelo iml.  Validade.
Honorários advocatícios. Manutenção. Erro material
constatado  na  sentença.  Correção  de  ofício.
Recursos não providos.” (TJPR; ApCiv 0963368-5;
Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos
José Perfetto; DJPR 30/01/2013; Pág. 356). 

“APELAÇÃO  CIVEL.  SEGURO  DPVAT.
INEXISTENCIA  DE  DISCUSSAO  ACERCA  DAS
EXTENSÕES  DA  LESÃO  SOFRIDA.
APLICABILIDADE  DA  MEDIDA  PROVISORIA
451/2008.  GRADUAÇAO  DA  INVALIDEZ.
POSSIBILIDADE.  ACIDENTE  DE  TRANSITO.
Sinistro  ocorrido  em  data  posterior  a  16.12.2008.
Aplicabilidade da Lei nº 11.945/2009. Tabela relativa
aos percentuais indenizatorios para seguro DPVAT.
O calculo  da  indenização  so  seguro  DPVAT deve
seguir os parâmetros apontados pela nova redação
da Lei nº 6.194/74 e, em caso de invalidez parcial e
permamente, devera ser paga proporcionalmente à
lesão  sofrida.  Aplicação  da  sumula  474  do  STJ.
Negaram provimento ao apelo.” (TJRS; AC 99258-
22.2013.8.21.7000;  Lajeado;  Sexta  Câmara  Cível;
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Rel.  Des.  Artur  Arnildo  Ludwig;  Julg.  20/06/2013;
DJERS 03/07/2013).

Observando, então, a tabela anexa à lei, verifica-se que o valor
devido em decorrência de “perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos membros inferiores”, corresponde a 70% (setenta por cento) do teto. 

 Como,  in casu, a perda não foi completa, mas estimada em
50% (cinquenta  por  cento),  conforme se  infere  do  laudo médico  (fls.  61),
aplica-se este último percentual ao valor encontrado na operação anterior (R$
9.450,00), definindo a quantia de R$ 4.725,00, merecendo retoque a sentença
neste ponto, portanto.

Ademais,  deve  ser  subtraído  deste  valor  a  quantia  paga  na
esfera administrativa (R$ 2.362,50), demonstrada pela seguradora às fls. 37v e
no extrato de consulta ao Sistema Megadata (fls. 88).

Ressalte-se que sobre a validade do referido documento, esta
Corte possui entendimento no sentido de que goza de presunção relativa de
veracidade:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
PROCEDENTE  EM  PARTE.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
SEGURO  DPVAT.  PAGAMENTO  EFETUADO  NA
VIA  ADMINISTRATIVA.  COMPROVAÇÃO.
EXTRATO  DO  SISTEMA  MEGADATA.
PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE  VERACIDADE.
INFORMAÇÃO  CORROBORADA  PELO
COMPROVANTE  DE  TRANSFERÊNCIA  DO
MONTANTE  INDENIZATÓRIO.  INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  -  Tendo  sido
repassado ao autor, pela via administrativa, o valor
da indenização securitária em montante condizente
aos moldes estipulados na decisão de primeiro grau,
cujo  montante  não foi  objeto  de  irresignação pelo
promovente, não há que se falar em pagamento da
indenização.  -  Por  pairar  sobre  os  documentos
emitidos pelo Sistema Megadata, presunção relativa
de veracidade, à parte contrária incumbe afastar tal
presunção, situação não evidenciada nos autos, uma
vez que o autor não cuidou de carrear elementos que
tivessem  o  condão  de  desconstituir  a  informação
trazida no respectivo documento, cujos dados foram
corroboradas pelo comprovante de transferência de
pagamento. - O relator, nos termos do art. 557, § 1º-
A,  do  Código  de  Processo  Civil,  poderá  dar
provimento ao recurso desde que a decisão recorrida
esteja em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00253718520138150011, - Não possui -, Relator DES
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FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 08-01-2016) 

Assim, não tendo o apelado apresentado impugnação acerca do
pagamento administrativo, merece acolhimento parcial a pretensão recursal, a
fim de que seja a ré condenada ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50.

Por  fim,  considerando  que  o  promovente  havia  requerido  o
valor de R$ 6.750,00 a título de indenização do seguro DPVAT e, conforme
exposto, apenas lhe foi reconhecido o direito ao recebimento de R$  2.362,50,
aplicável o instituto da sucumbência recíproca.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência pátria:

“COBRANÇA  -  DPVAT  -  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA  -  HONORÁRIOS  PERICIAIS  -
DISTRIBUIÇÃO  PROPORCIONAL  ENTRE  AS  P
ARTES - POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1)-  HAVENDO  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
DEVEM  AS  PARTES  ARCAR  COM  OS
HONORÁRIOS  PERICIAIS,  UMA  VEZ  QUE,  DE
ACORDO  COM  O  ART.  21  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL, AS DESPESAS PROCESSUAIS
E OS HONORÁRIOS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS
RECÍPROCA  E  PROPORCIONALMENTE  ENTRE
OS  VENCIDOS.  2)-  QUANDO  HÁ  PARCIAL
PROCEDÊNCIA  COM  REDUÇÃO  DO  VALOR
REQUERIDO  A  TÍTULO  DE  INDENIZAÇÃO,
RESTA  CARACTERIZADA  A  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. 3)- RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO”. (TJ-DF, Relator: LUCIANO MOREIRA
VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 14/03/2012,
5ª Turma Cível)

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  SEGURO  DPVAT  -
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  -  REPARTIÇÃO
PROPORCIONAL  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  21
DO CPC -  COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS -
NÃO  CABIMENTO -  CORREÇÃO MONETÁRIA -
INPC -  ÍNDICE INSTITUÍDO PELA TABELA DA
CGJ/MG. Não há que se falar em transferência total
dos ônus sucumbenciais à parte autora, quando lhe
foi  reconhecido  o  direito,  até  então  negado  pela
seguradora  ré,  à  indenização  relativa  ao  seguro
obrigatório,  mas  devendo  referidos  ônus  serem
repartidos  proporcionalmente  entre  as  partes  na
hipótese dos autos, em que a indenização foi fixada
em  patamar  bem  inferior  ao  pretendido  pela
requerente. Incabível a compensação dos honorários
advocatícios  de  sucumbência,  em  face  da  não
equivalência da condenação atribuída a cada uma
das partes e por se tratar de verba que é devida ao
profissional e não ao seu representado. A correção
monetária  do  valor  fixado  a  título  de  indenização
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pelo seguro DPVAT deverá ter como base o INPC,
que  corresponde  ao  índice  oficial  adotado  pela
Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado.
(TJ-MG  101450849408500011  MG
1.0145.08.494085-0/001(1),  Relator:  ARNALDO
MACIEL, Data de Julgamento: 10/11/2009, Data de
Publicação: 28/01/2010). (grifo nosso).

Revelando  nos  autos  existir  vencedor  e  vencido  ao  mesmo
tempo,  as  custas  e  honorários  advocatícios  devem  ser  recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos,  na  medida  da  derrota  de  cada  parte,  nos
termos do que dispõe o caput do art. 86 do CPC, in verbis:

“Art.  86.  Se cada litigante for,  em parte,  vencedor e
vencido,  serão  proporcionalmente  distribuídas  entre
eles as despesas.”

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO,  para reduzir  a condenação para o montante de R$   2.362,50
(dois  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  cinquenta  centavos),
reconhecendo, por consequência, a sucumbência recíproca nos autos, de modo
que os ônus sucumbenciais fixados na sentença sejam suportados na proporção
de 30% (trinta por cento) para a parte ré e 70% (setenta por cento) para o
promovente,  observando-se  ainda  que  a  exigibilidade  fica  suspensa  com
relação ao autor.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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