
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0020646-63.2014.815.2001
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Rostand Inácio dos Santos - OAB/PB nº 18.125-A
Apelado : Iran Mamede Chianca
Advogados: Marcílio Ferreira de Morais - OAB/PB nº 17.359 e Libni Diego Pereira de 

Sousa – OAB/PB nº 15.502

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
SEGURADORA.  DEBILIDADE  PERMANENTE
PARCIAL  INCOMPLETA.  CONFIGURAÇÃO.
LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO.  PROVA
SATISFATÓRIA.  INDENIZAÇÃO  FIXADA  DE
ACORDO  COM  O  GRAU  DA  INVALIDEZ.
OBSERVÂNCIA AO ART. 3º, §1º, DA LEI Nº 6.194/74
E À SÚMULA Nº 474,  DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO
REALIZADO.  COMPROVAÇÃO.  DEDUÇÃO  DO
VALOR FIXADO  À  TÍTULO  DE  INDENIZAÇÃO.
OBSERVÂNCIA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS  CONFORME  ART.  85,  §2º,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
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RECURSO.

- O art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº
11.945/09,  impôs  a necessidade  de  verificação  da
graduação da lesão decorrente do sinistro para fins
de  quantificação da  indenização  devida a título de
seguro DPVAT.

-  A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional  ao  grau  da  invalidez,  nos  termos  da
Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.

-  Restando  demonstrado  que  o  pagamento
administrativo  realizado  pela  seguradora  não  está
em  conformidade  com  grau  da  invalidez
comprovado  nos  autos,  imperioso  se  torna  a
complementação  da  quantia  paga,  devidamente
estabelecida na sentença de origem.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Iran Mamede Chianca  ajuizou a presente Ação de
Cobrança, pleiteando a diferença do valor recebido a título de  Seguro DPVAT, em
face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando fazer jus,
ao recebimento da quantia referente a porcentagem da invalidez apurada pelo IML –
Instituto Médico Legal, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia
09 de fevereiro de 2013, do qual resultou sequelas permanentes na mão esquerda.
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Contestação  apresentada  às  fls.  25/43, afirmando a
promovida a necessidade de aludo de exame de corpo delito. No mais, assegura já
ter  sido  pago  o  valor  do  seguro,  administrativamente,  inexistindo  valor  a  ser
adimplido. Requereu, por fim, a improcedência do pedido.

Impugnação à contestação ofertada às fls. 67/75.

O  Magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido
inicial, consignando os seguintes termos, fls. 108/109/V:

À LUZ DO EXPOSTO, com fulcro no que consta dos
autos  e  respaldado  em  princípios  de  direito
aplicáveis  à  espécie,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  autoral para  condenar a  demandada  ao
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco
reais),  correspondentes  à  indenização  pela  sequela
permanente  parcial  incompleta  na  mão  esquerda
subtraída  do  valor  já  pago  administrativamente,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da partir
da data da citação e correção monetária pelo INPC a
partir da data do pagamento administrativo.
Condeno a demandada nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20%
sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art.
85, § 2º do CPC.

Inconformada, Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A  interpôs  APELAÇÃO, fls. 112/121, assegurando existir dúvida
acerca do nexo de causalidade da debilidade da vítima, “haja vista que o Boletim de
Ocorrência  apenas  foi  elaborado  em  21/01/2014,  ou  seja,  após  onze  meses  da
ocorrência do acidente”, fl. 116, sendo tal fato, na sua ótica, suficiente para afastar o
nexo  de  causalidade  no  presente  caso.  Afirma,  igualmente,  que  não  há  nenhum
documento  nos  autos  apto  a  comprovar  que  o  sinistro  teria  causado  debilidade
permanente no autor. Defende, por fim, em caso de manutenção da decisão,  que os
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honorários advocatícios observem o limite de 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.

Contrarrazões ofertadas, fls. 139/144, rechaçando as
questões levantadas postulando o desprovimento do reclamo.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  cerne  da  questão  reside  em  saber  se  ao
promovente é devido à diferença do valor recebido a título de indenização a título de
seguro DPVAT, nos moldes declinados na sentença.

A resposta é afirmativa.

Como cediço, para que o pagamento da indenização
referente  ao  seguro  DPVAT seja  deferido,  é  necessário,  além da  comprovação da
morte ou invalidez permanente decorrente de acidente com veículo automotor e da
qualidade de beneficiário, a demonstração do nexo causal entre a morte/invalidez e o
acidente,  os  quais,  nos  termos  do  art.  5º,  da  Lei  nº  6.194/74,  são  considerados
requisitos indispensáveis para o percebimento da indenização pleiteada.

Pela  documentação  acostada  ao  processo,
especialmente o Boletim de Ocorrência Policial, fl. 21, e a Avaliação Médica, fls. 92/93,
o  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  o  dano  sofrido  pela  vítima  restou
devidamente demonstrado.
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Ademais, a perícia realizada, fls. 92/93, confirmou as
lesões  que  acometeram  a  vítima,  a  saber:  fratura  do  rádio  distal  esquerdo  e  do
segundo  quirodáctilo  esquerdo,  não  restando  dúvidas  acerca  do  seu  direito  de
percebimento à indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conforme se depreende do Boletim de
Ocorrência acostado, fl. 21, o acidente noticiado ocorreu em 09 de fevereiro de 2013,
isto  é,  quando já  estava em vigor  a Medida Provisória  nº  340/06,  posteriormente
convertida  na  Lei  nº  11.482/2007,  que  deu  nova  redação  ao  art.  3º,  II,  da  Lei  nº
6.194/74. Eis o dispositivo legal:

Art.  3°. 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:  (Redação dada
pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(...);
II -  até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente;  e  (Incluído pela
Lei nº 11.482, de 2007) - negritei.

Da mesma forma, o sinistro também aconteceu após
a  edição  da  MP  451/2008,  convertida  na  Lei  nº  11.945/09,  que,  ao  alterar  as
disposições da Lei nº 6.194/74, impôs a necessidade de graduação da lesão para fins
de quantificação da indenização devida, conforme estabelecido no §1º, I e II,  do art.
3º,  que, além de ter classificado a invalidez  em total e parcial,  também trouxe uma
tabela  graduando  os  percentuais  referentes aos  diversos  tipos  de  invalidez
permanente.

No caso telado, portanto, a indenização perseguida
será proporcional  ao grau e  a extensão da invalidez ilustrada pela  prova pericial
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produzida e considerando, ainda, os parâmetros consignados na tabela anexada à Lei
nº 6.194/74.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula  nº 474, do
Superior Tribunal de Justiça, de seguinte redação:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

Constatada  a  debilidade  permanente  parcial
incompleta, nos moldes do laudo pericial, a indenização observará quantia de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)  e será estabelecida em conformidade com
tabela  anexada  à  Lei  6.194/74, isto  é,  se  considerará  o  percentual  da  invalidez
apurado pelo profissional de saúde, no caso, 25% (vinte e cinco por cento) da função
da mão esquerda, fl. 92.

Tendo  sido  constatada  a  debilidade  permanente
parcial do promovente, nos moldes do laudo pericial acima supracitado, é cediço que
a indenização será paga considerando o percentual de 70% (setenta por cento) sobre
patamar inicial de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser arbitrada
com  base  na  tabela  anexada  à  Lei  6.194/74, e,  ainda,  em  conformidade  com
percentual da invalidez apurado pelo profissional de saúde, no caso, 25% (vinte e
cinco por cento) da mão esquerda, cuja tabela ilustrativa segue abaixo:

Invalidez
(Valor máximo

fixado)
100% = R$ 13.500,00

Percentual
Indenizável sobre

a importância
segurada

Percentual da
Invalidez

apresentado pela
parte lesada

Valor da
Indenização devida

Perda anatômica e/ou
funcional completa de

um dos membros
superiores e/ou de

70% 
de R$ 13.500,00 =

= R$ 9.450,00

25% 
de R$ 9.450,00 =

= R$ 2.362,50
         R$ 2.362,50 
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uma das mãos

 
Desta feita, conforme dito pelo próprio autor, tendo

recebido na via administrativa a importância de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e
oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  devido,  o  recebimento  da  diferença
arbitrada na sentença, qual seja, R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Não merece reparos a sentença nesse aspecto.

Por  outro  quadrante,  ratifico  a  condenação  da
promovida em custas e honorários advocatícios, nos moldes fixados na origem, por
ter sido esta arbitrada nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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