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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  OCORRIDO  EM
NOVEMBRO  DE  2008.  INVALIDEZ  PARCIAL  E
PERMANENTE. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE.
APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA CIRCULAR
CNSP/SUSEP.  EXEGESE  DA  SÚMULA  Nº  544  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MARCO
INICIAL  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO
EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO  DENTRO  DOS  PARÂMETROS  LEGAIS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A regra aplicável ao caso é aquela que estipula em até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor máximo inde-
nizável. Se o laudo pericial identifica que o autor sofreu um
dano anatômico (fratura de tornozelo) parcial e permanente,
cuja lesão foi classificada pelo perito em 75% (setenta e cin-
co por cento), tal percentual deve ser calculado em cima dos
20% (vinte  por  cento)  estipulados  na  tabela  CNSP/SUSEP
para a espécie de lesão sofrida pelo promovente.

- “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de
Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da
indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também
na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entra-
da em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”  (Súmula nº
544 do Superior Tribunal de Justiça)

- “Laudo pericial que se mostra claro quanto ao grau leve de
incapacidade do membro afetado. Indenização devida pelo
valor correspondente ao grau leve de incapacidade do



Apelação Cível nº 0000010-12.2011.815.0181

tornozelo esquerdo apurado na perícia judicial sobre o teto le-
gal de R$ 13.500,00. Redução da indenização para R$ 675,00,
equivalente a 25% de 20%, conforme a Tabela da SUSEP. Cor-
reção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados
para cálculos judiciais a contar do acidente, "ex vi" da Súmula
580 do C. STJ e juros de mora que devem ter incidência pela
taxa e um por cento (1%) ao mês a contar da citação, "ex vi" da
Súmula 426 do C. STJ. Aplicação da sucumbência recíproca.
Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;  Apela-
ção 0004803-51.2009.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ri-
beirão Preto - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de Re-
gistro: 19/12/2017)

-  “Para  os  fins  do  art.  543-C  do  CPC:  A  incidência  de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez
do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74,
redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento  danoso.  5.  Aplicação  da  tese  ao  caso  concreto  para
estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do
evento danoso”.  (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015).

- Fixados os horários advocatícios de acordo com os parâmetros
legais  e  dentro  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  não  devem  ser  minorados  sob  pena  de
provocar enriquecimento de uma parte em detrimento da outra.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Unibanco  AIG  Seguros  S/A  (fls.
136/148), combatendo a sentença (fls. 129/134) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Mista da Comarca
de Guarabira,  nos autos  da presente  “Ação de Cobrança c/c  Reparação de Danos Materiais”,
manejada por Carlos Henrique Elias da Silva.

Na  sentença,  a  empresa  de  seguro  foi  condenada  a  pagar  ao  promovente  a
importância  de R$ 2.025,00 (dois mil  e vinte  e cinco reais),  a  título de indenização do seguro
DPVAT, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e
correção  monetária,  esta  desde  o  sinistro.  Ademais  determinou  a  sucumbência  recíproca,
estipulando os honorários no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
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Em suas razões recursais, a seguradora assevera que o laudo de exame de corpo de
delito  não  graduou  as  lesões,  bem  como  deixou  de  indicar  o  grau  de  redução  funcional
supostamente sofrido pelo autor, descumprindo o que determina a Lei nº 6.194/74.

Outrossim, ressalta que toda indenização do Seguro DPVAT nos casos de invalidez
deverá ser estabelecida proporcionalmente, aplicando-se a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, bem
como pede que no caso de acidentes anteriores à sua edição utiliza-se os índices  SUSEP e CNSP.

Por conseguinte, sustenta que a correção monetária tem como termo inicial a data da
propositura da demanda, bem como que a verba sucumbencial seja de total  responsabilidade do
promovente,  pugnando,  ao final,  pelo provimento  do recurso para que a  demanda seja  julgada
totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 161/165.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  172/177),  opinando  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o sinistro objeto da presente lide aconteceu no dia 23 de
novembro de 2008, de acordo com os documentos constantes às fls. 09/16, devendo, portanto, se-
rem aplicados ao caso os ditames das Leis nºs 6.194/74, 8.441/92 e 11.482/2007.

Analisando as razões recursais, tenho que o apelo não merece prosperar.

De saída, é importante registrar que o DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194/74 que,
dentre inúmeras outras questões, estipulou os valores indenizatórios, em salários mínimos, para as
hipóteses de morte, invalidez e reembolso de despesas médicas do segurado. 

Tal regramento sofreu algumas alterações de caráter procedimental no ano de 1992,
com o advento da Lei nº 8.441, mas tendo sido mantidas, contudo, as regras concernentes aos valo-
res e sua forma de pagamento.

Em 31/05/2007 foi editada a Lei 11.482, que resultou da conversão da Medida Provi-
sória nº 340 de 29/12/2006, impondo novas modificações à Lei nº 6.194/74, mais especificamente
aos seus artigos 3º a 5º e 11, dentre as quais se destacou a alteração dos valores de indenização, que
passaram a ser devidos em reais e não mais em salários-mínimos.

Neste sentido, a regra aplicável ao caso é aquela que estipula em até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) o valor máximo indenizável, inexistindo critério objetivo a ser segui-
do quanto ao grau de invalidez.

Com efeito, o laudo pericial realizado pelo médico indicado pelo juízo, acostado às
fls. 112, com complementação às fls. 116, é esclarecedor ao identificar que o autor sofreu um dano
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anatômico em seu tornozelo direito, parcial e permanente, cuja lesão foi classificada pelo perito em
75% (setenta e cinco por cento).

Cumpre salientar que à época do acidente era utilizada a Tabela CNSP-SUSEP nº.
29/1991, a qual previa a indenização de 20% (vinte por cento) para o caso de “anquilose de torno-
zelo”, porquanto o acidente que vitimou o promovente ocorreu anteriormente à edição da Medida
Provisória nº 340, conforme dispõe a Súmula nº 544, do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-
mos:

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DP-
VAT ao grau de  invalidez  também na hipótese  de  sinistro anterior  a
16/12/2008,  data  da  entrada  em  vigor  da  Medida  Provisória  n.
451/2008.”

Portanto, se o expert destacou que o grau de invalidez permanente do autor corres-
ponde a uma redução de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade funcional do tornozelo atin-
gido, este percentual aplica-se sobre 20% (vinte por cento) do valor máximo do seguro que é  R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razão porque, matematicamente, justificaria o valor fixado
na sentença.

A propósito, sobre o grau de invalidez, colaciono as recentíssimas jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO OBRIGATÓ-
RIO  DPVAT.  AGRAVOS  RETIDOS.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE
DE  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  COMPROVAÇÃO.  INDENIZA-
ÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, NA PROPORÇÃO DO GRAU DA INCA-
PACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
SINISTRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. Não se co-
nhece do agravo retido não ratificado nas razões ou contrarrazões do
apelo. -A vítima de acidente automobilístico tem direito à indenização do
seguro obrigatório DPVAT, se comprovar que ficou com incapacidade
permanente de membro ou função, mesmo que parcial, em razão do aci-
dente. O pagamento da indenização em caso de invalidez deve ser pro-
porcional à lesão e ao grau de incapacidade, como preveem as regras da
SUSEP, não podendo ultrapassar o valor máximo previsto. Se o acidente
ocorreu em 2007 sob a égide da Lei nº 6.194/1974, após a nova redação
determinada  pela  Medida  Provisória  nº  340/2006  e  pela  Lei  nº
11.482/2007, o cálculo da indenização deve tomar como base o limite
máximo previsto na Lei, de R$13.500,00.. Nas ações de seguro DPVAT,
a correção monetária, conforme índices da Corregedoria-Geral de Justi-
ça, deve incidir desde a data do sinistro. Não há que se falar em conde-
nação exclusiva do autor nos ônus de sucumbência, se a sentença foi de
procedência parcial,  cabendo a redistribuição dos ônus do processo.”
(TJMG;  APCV  1.0313.09.298360-7/001;  Rel.  Des.  Domingos  Coelho;  Julg.
07/02/2018; DJEMG 19/02/2018) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
Indenização por invalidez permanente. Tese de prescrição da pretensão
inicial.  Matéria acobertada pela  preclusão consumativa.  Recurso não
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conhecido quanto ao tema. Sinistro ocorrrido anteriormente à vigência
da  MP 340/2006  (posteriormente  convertida  na  Lei  nº  11.482/2007).
Teto indenizatório não impugnado. Indenização que deve ser proporcio-
nal ao grau de invalidez. Súmulas nºs 474/STJ e 30/TJPR. Quantum in-
denizatório fixado de acordo com a tabela da circular CNSP-SUSEP nº.
29/1991.  Aplicação  do  resp.  Representativo  da  controvérsia  nº.
1.303.038/ RS. Súmula nº 544/STJ. Manutenção. Sentença mantida. Fixa-
ção de honorários recursais. Art. 85, §11, do cpc/2015. Recurso de ape-
lação  conhecido  e  desprovido.” (TJPR;  ApCiv  1707559-1;  Pato  Branco;
Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Carlos Henrique Licheski Klein; Julg.
30/11/2017; DJPR 05/02/2018; Pág. 98)

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Acidente de veículo ocorri-
do no dia 23 de outubro de 2008. Demandante que alega ter sofrido le-
sões corporais na ocasião, que culminaram com invalidez permanente.
Perícia médica que concluiu pelo comprometimento patrimonial físico
estimado em 5%, correspondente a 25% de 20%, pelo dano ao tornozelo
direito. SENTENÇA de procedência para condenar a Seguradora ré a
pagar para o autor indenização de R$ 10.125,00, com correção monetá-
ria a contar do dia 23 de fevereiro de 2009 e juros de mora de 1% ao
mês contados da citação, arcando a ré com as custas e despesas proces-
suais além da honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
APELAÇÃO da Seguradora Ré, que pede a reforma da sentença sob a
alegação de violação à Súmula 474 do C. STJ, vez que foi aplicado o
grau de invalidez incorreto, pugnando pela incidência da correção mo-
netária a contar do ajuizamento e pela inversão da sucumbência. RE-
CURSO ADESIVO do autor,  que pede a reforma parcial  da sentença
para condenar a Seguradora ré a pagar indenização pelo teto legal de
R$ 13.500,00. EXAME DOS RECURSOS. Laudo pericial que se mostra
claro quanto ao grau leve de incapacidade do membro afetado. Indeni-
zação devida pelo valor correspondente ao grau leve de incapacidade
do tornozelo esquerdo apurado na perícia judicial sobre o teto legal de
R$ 13.500,00. Redução da indenização para R$ 675,00, equivalente a
25% de 20%, conforme a Tabela da SUSEP. Correção monetária que
deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a con-
tar do acidente, "ex vi" da Súmula 580 do C. STJ e juros de mora que
devem ter incidência pela taxa e um por cento (1%) ao mês a contar da
citação, "ex vi" da Súmula 426 do C. STJ. Aplicação da sucumbência
recíproca. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVI-
DO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;   Apelação
0004803-51.2009.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;  Órgão
Julgador: 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto
- 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
(Grifei)

Logo, correta se apresenta a decisão que considerou o valor de R$ 2.025,00 (dois mil
e vinte e cinco reais) a ser indenizado pelo seguro DPVAT, em relação à tabela e ao montante máxi-
mo de R$ 13.500,00 previsto na lei.

No tocante ao termo inicial  da correção monetária,  o STJ já firmou entendimento
com a edição da Súmula nº 580, in verbis:
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“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974,redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Como se pode notar, a sentença também não merece reforma neste ponto, uma vez
que fixou a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a data do sinistro.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes não merecem retoque, pois foram
fixados dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como correta foi a su-
cumbência recíproca, considerando que autor e promovido foram vencidos em parte.

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  a  sentença
objurgada em todos os seus termos e, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios do percentual de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, cuja majoração será suportada apenas pelo recorrente.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos San-
tos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
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, 20 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02
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