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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  PEDIDO  DE
REALIZAÇÃO  DE  NOVO  EXAME.  PRETENSÃO
DESNECESSÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS.  REJEIÇÃO.
MÉRITO  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO  PROPORCIONAL
À  LESÃO.  TABELA  DA  LEI  N.  11.945/2009.  ESCORREITO
ENQUADRAMENTO  DA  LESÃO  E  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- No caso, não há que se falar em necessidade de realização de nova
perícia, na medida em que não restou demonstrado no exame que o
acidente  tenha  provocado  lesões  que  importem  problemas  na
perna esquerda, mas apenas dano funcional parcial incompleto do
pé esquerdo,  daí  porque não  há  razão para repetição,  tampouco
para reformar a sentença. Ademais, as perguntas formuladas pelo
autor  junto  com  a  inicial  estão  todas  satisfeitas  com  o  laudo,
motivo pela qual não há que se falar em nulidade. Em se tratando
de indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve ser aplicada a
lei  em  vigor  à  época  do  sinistro,  no  caso  a  Lei  nº  11.945/2009,
restando inequívoco, destarte, à luz de tal disciplina, que o dano
funcional  parcial  incompleto  do  pé  esquerdo,  que  acometeu  o
recorrenteautoriza  a  aplicação  proporcional  da  indenização,  de
acordo com o grau da lesão, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II,
da Lei nº  6.194/74. 

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.



ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao
recurso, integrando a decisão a súmula de julgamento encartada à fl. 98.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
por  Márcio  Ferreira  Lins  em desfavor da Seguradora Líder  dos Consórcios  do Seguro
DPVAT S. A.

Na  sentença,  o  magistrado  registrou  que  o  valor  pago
administrativamente corresponde à lesão experimentada pelo autor, daí porque rejeitou a
pretensão do pagamento a maior da indenização.

Inconformado, recorre o autor aduzindo que o dano apontado pelo
laudo não corresponde aquele que, de fato, experimentou. Defende que seu pé esquerdo
“[…] está defeituoso, sem desenvolver sua amplitude normal, sem realizar movimentos
regulares [...]”, bem assim que a gradação legal é restrita aos percentuais ali enumerados,
quando deveria ser livre para que os peritos pudessem indicar outros que, na prática,
refletissem o deficit real.

Defende que a perda funcional do pé acarreta igual repercussão do
membro inferior correspondente, cujo percentual de indenização equivale a 70% (setenta
por cento) do teto fixado pela lei. Critica a qualidade da perícia realizada, notadamente
por  omitir-se  quanto  à  perda  funcional  do  membro  inferior.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de uma nova
perícia, a fim de que o perito possa debruçar-se sobre a questão posta.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

De  início,  compulsando  os  autos  e  apreciando  a  casuística  em
disceptação,  adiante-se  que  o  recurso  manejado  não  merece  ser  provido,  porquanto  a
sentença bem apreciara a questão.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia ora
submetida ao crivo desta Corte transita em redor do direito do demandante à percepção
de indenização decorrente de sinistro, a título de seguro DPVAT, haja vista o sofrimento,



pelo litigante, em acidente automobilístico, de debilidade permanente parcial, na ordem
de 50%, do movimento do pé esquerdo.

Nessa esteira em questão, vislumbra-se da leitura do exame técnico
que a  lesão ocasionada ao  promovente apelado indica um estado de invalidez parcial
incompleto, eis que não provocara ao mesmo a inutilização integral do membro, da função
locomotora  ou,  sequer,  a  incapacidade  permanente  para  o  trabalho,  mas,  sim,  perda
funcional do pé esquerdo, equivalente a 50% (cinquenta por cento).

De acordo com esse cenário e  considerando que o sinistro se deu
após a vigência da Lei 11.945/09, vê-se que a indenização deve ser proporcional aos danos
experimentados,  como determina  a  tabela  constante  no anexo  da  referida  norma,  que
também deu nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos:

“  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: 
[…]
§ 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. (Incluído pela Lei nº 11.945,
de 2009)”.

Em estrita  e  inequívoca  consonância  com a  disciplina  legal  acima
transcrita, evidencia-se que a tabela referenciada no artigo em referência determina ser no
patamar  de  50%  (cinquenta  por  cento)  o  valor  da  indenização  em  casos  de  perda
anatômica e/ou funcional incompleta de um dos pés.

Registre-se,  ademais,  que  embora  o  recorrente  se  insurja  contra  o
laudo, apontando que não reflete os danos que efetivamente experimentou, notadamente
com relação à perda funcional da perna esquerda, não há nos autos prova neste sentido,



ônus que incumbia ao promovente.

A solução do litígio passa, pois, pela teoria da distribuição do ônus
da prova, insculpida no art.  333, do CPC, que estabelece competir ao autor o ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito,  e ao réu,  o ônus de provar qualquer fato
modificativo,  extintivo  ou  impeditivo  do  direito  do  autor.  Este  é  o  ensinamento  de
Humberto Theodoro Júnior: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados e do qual  depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.

No caso, não há que se falar em necessidade de realização de nova
perícia,  na  medida  em  que  não  restou  demonstrado  no  exame  que  o  acidente  tenha
provocado lesões que importem problemas na perna esquerda, mas apenas dano funcional
parcial incompleto do pé esquerdo, daí porque não há razão para repetição, tampouco
para reformar a sentença. Ademais, as perguntas formuladas pelo autor junto com a inicial
estão todas satisfeitas com o laudo, motivo pela qual não há que se falar em nulidade.

Isto  posto,  tenho  que  a  indenização  securitária  paga  ao  autor,
administrativamente  e  correspondente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  da  prevista  ao
pagamento de perda parcial anatômica e/ou funcional incompleta de um dos pés afigura-
se irretocável e condizente com as reais peculiaridades envolvidas no caso concreto.

Expostas estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.



Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


