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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000181-98.2014.815.1171.
Origem : Comarca de Paulista.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Maria Alves Chianca.
Advogado : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB Nº 11.984).
Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Samuel Marques Custodio de Albuquerque (OAB/PB 20.111-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SEGURO
DPVAT.  DEBILIDADE  PERMANENTE NO
MEMBRO  INFERIOR  ESQUERDO.   IMPRO-
CEDÊNCIA.  PAGAMENTO  REALIZADO
ADMINISTRATIVAMENTE. INOBSERVÂNCIA
DA  PROPORCIONALIDADE.  DIFERENÇA
DEVIDA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- 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
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro.

- Não tendo a sentença apelada aplicado corretamente
o  grau  de  lesão,  apurado  pela  perícia,  sobre  o
percentual  previsto  na  tabela  da  Lei  nº  6.194/74,
merece  acolhimento  o  pleito  de  condenação  da
seguradora  à  complementação  do  valor  pago
administrativamente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  Alves
Chianca contra  sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Paulista, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A.

Na peça de ingresso,  a  promovente relata  que,  no dia  20 de
junho de 2013, foi vítima de acidente automobilístico, tendo ficado inválido
permanentemente devido a uma fratura no tornozelo esquerdo resultante do
acidente de trânsito.

Aduz,  assim,  que  não  obstante  tenha  requerido
administrativamente indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 3º, II, da Lei 6.194/74, não lhe fora paga
qualquer  quantia.  Requer,  assim,  o  pagamento  do  referido  valor  corrigido
monetariamente e acrescido de juros.

Em sentença às fls. 113/116, o juízo de primeiro grau  julgou
improcedente  o  pedido  inicial,  condenando  a  promovente  nas  custas
processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, ficando sobrestada a sua exigibilidade em face da gratuidade processual
concedida.

Irresignada,  a  promovente  interpôs  Apelação  Cível,  fls.
120/121v, sustentando que o exame realizado constatou que houve lesão em
membro inferior esquerdo, em grau médio, (50%) sendo devida a indenização
no  patamar  de  R$  4.725,0,  o  que,  deduzida  a  quantia  paga
administrativamente, resulta no valor de R$ 3.037,50.

Devidamente intimada, a promovida apresentou contrarrazões
às fls.124/130,  pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo prosseguimento do feito sem intervenção meritória (fls. 139/140).

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade de acordo com os
termos dispostos no Código de Processo Civil de 2015, conheço da apelação,
passando à análise de suas razões recursais. 

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se foi correto o valor do pagamento do seguro obrigatório DPVAT
realizado na via administrativa, em virtude de debilidade parcial permanente
incompleta. 

Com  efeito,  depreende-se  dos  autos  que  a  promovente foi
vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 20/06/2013 (fls. 10), e, como
consequência, teve lesão no membro inferior esquerdo.
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Após  o  advento  da  Lei  nº  11.945/2009,  que  introduziu
alterações na Lei nº 6.194/1974, houve a adoção do sistema de gradação do
valor da indenização decorrente do Seguro Obrigatório, tomando como base o
disposto no respectivo Laudo Médico.

O entendimento sobre a proporcionalidade a ser observada na
fixação do montante dessa verba indenizatória foi, inclusive, objeto da Súmula
nº  474 do Superior  Tribunal  de Justiça,  afirmando que  “a indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”.

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, o laudo confeccionado apurou que o
acidente provocou lesão no membro inferior esquerdo, levando à invalidez
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permanente parcial incompleta e no grau de 50%.

Portanto,  tratando-se  de  incapacidade  incompleta,  estipulada
em grau menor, deverá ser aplicada sobre percentual previsto em lei para a
respectiva lesão a fração correspondente ao nível de comprometimento.

 
Nesse contexto, nos termos da tabela anexada ao art. 3º da Lei

nº  6.194,  de  19.12.1974,  tem-se  que  a  perda  anatômica  e/ou  funcional
completa  de  um  dos  membros  inferiores representam  70%  do  teto  da
indenização securitária em referência. Na hipótese, o expert atestou ser a lesão
de repercussão média, motivo pelo qual a indenização corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) desse valor, o que redunda na quantia de  R$ 4.725,00.

Noutro vértice, fora pago na via administrativa apenas o valor
de  R$ 1.687,50, pelo que há uma diferença a ser quitada pela seguradora no
montante de R$ 3.037,50, conforme acertadamente pontuado na sentença.

Assim, assiste razão à apelante quando considerou que a lesão
fora apenas no tornozelo esquerdo.

Isso  porque,  ao  que  se  pode  ver  das  conclusões  periciais,  o
expert judicial expressamente afirmou, em resposta ao quesito II, “a”, que a
região corporal acometida pela lesão é o membro inferior esquerdo da autora
(fls. 103).

Assim, não tendo a sentença apelada aplicado corretamente o
grau de lesão, apurado pela perícia, sobre o percentual previsto na tabela da
Lei nº 6.194/74, merece acolhimento o recurso.

Importante ressaltar  que,  em sede de exordial,  a parte autora
havia requerido o valor máximo da indenização do seguro DPVAT. Contudo,
conforme supra esposado, apenas lhe foi reconhecido o direito ao recebimento
de  R$  3.037,50, motivo  pelo  qual  entende-se  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,
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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
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.”

Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ:

“Há  de  se  reconhecer  a  sucumbência  recíproca  das
partes quando apenas um dos dois pedidos formulados
na  petição  inicial  é  julgado  procedente.”  (Rel.  Min.
Nancy  Andrighi,  3ª  Turma,  REsp  472790/MA,  j.
26/10/2004).
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Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO  ao apelo, para julgar
parcialmente procedente a  ação,  condenando a demandada a  pagar  à  parte
autora  o  valor  de  R$  3.037,50 (três  mil,  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta
centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial, e
correção monetária desde a data do evento danoso.

Considerando  que  houve  sucumbência  recíproca,  condeno
ambas  as  partes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes à base de 15% sobre o valor da condenação, na proporção
de  20% (vinte por cento) para a parte ré e 80% (oitenta por cento) para a
promovente,  observando-se  ainda  que  a  exigibilidade  fica  suspensa  com
relação à parte autora. 

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, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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