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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000731-82.2015.815.0161.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
PRELIMINAR.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  QUESTÃO  JÁ  DECIDIDA.  MÉRITO.
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
DEBILIDADE  PERMANENTE  PARCIAL
INCOMPLETA.  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO
DE  CAUSALIDADE.  LAUDO  PERICIAL.
APLICAÇÃO  DA LEI  6.194/74  ATUALIZADA
PELA LEI  11.945/2009.  ENUNCIADO  474  DA
SÚMULA DO  STJ.  APURAÇÃO  DO  GRAU  E
PROPORÇÃO DA DEBILIDADE. MONTANTE
CORRETO. CORREÇÃO  MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS
DE  MORA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A falta  de  interesse  de  agir  já  foi  devidamente
decidida nos presentes autos e, por isso, os termos da
decisão devem ser respeitados e cumpridos.

-  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, as pessoas transportadas

Apelação Cível nº 0000731-82.2015.815.0161 1



ou não.

-  Presente  o  nexo  de  causalidade  entre  a  alegada
debilidade permanente parcial 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
correspondente  ao  nível  de  comprometimento  da
funcionalidade do membro.

- 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,  não  merece
acolhimento  o  pleito  de  minoração  do  valor  da
condenação.

- Nas indenizações decorrentes do seguro obrigatório
(DPVAT), a correção monetária deverá fluir a partir
da data do evento danoso, uma vez que a partir deste
momento nasce o direito da vítima ao recebimento da
indenização.

- Em se tratando de juros de mora, há de se observar o
Enunciado Sumular nº 426 do Superior Tribunal  de
Justiça,  que  preceitua  que:  “os  juros  de  mora  na
indenização  do  seguro  DPVAT  fluem  a  partir  da
citação”.

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

Trata-se de  Apelação interposta  pela  Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro DPVAT S/A hostilizando sentença oriunda do Juízo de
Direito 2ª Vara da Comarca de Cuité nos autos da Ação de Cobrança movida
por Alexandro dos Santos Macario.

Narra  a  inicial  que  o  autor  foi  vítima  de  acidente
automobilístico, no dia 15/09/2013, ocasionando a debilidade permanente no
membro inferior “por fratura grave do maléolo lateral do tornozelo esquerdo
(CID:  S82.6)”  (fls.  02),  razão  pela  qual  ajuizou  a  presente  demanda,
pleiteando o pagamento de seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 9.450,00
(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
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Em  sentença  (fls.  54/57),  a  magistrada julgou  parcialmente
procedente o pedido do promovente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do
Código  de  Processo  Civil/2015,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO
formulado na Inicial para, considerando o grau de
invalidez  apurado  na  perícia,  CONDENAR  o(a)
promovido(a)  ao  pagamento  de  R$  843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos).
Tal quantia deve ser acrescida de juros de mora de
1%  (um  por  cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação,
consoante  Súmula  426  do  STJ,  e  de  correção
monetária,  pelo  INPC,  a  contar  do  evento  danoso
(15.09.2013), conforme Súmula 580 do STJ.
Havendo sucumbência de ambas as partes, condeno-
as  ao  pagamento  das  despesas  processuais,  na
proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma
(art. 86, CPC/2015). Arcará o réu com os honorários
do advogado da parte autora, que se fixa em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O(A)  autor(A),  por  sua  vez,  arcará  com  os
honorários do advogado do réu, também fixados em
10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  atualizado  da
causa,  nos  termos  do  art.  85,  §2º,  do  CPC/2015.
Observe-se,  em  relação  à  parte  autora,  a
exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da
gratuidade judiciária (fl. 13).”

Inconformada com a  sentença,  a  promovida  interpôs  recurso
(fls. 60/79), alegando, de forma preliminar, a carência de ação por falta de
interesse de agir. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas. Sustenta, ainda, a
necessidade de aplicação da tabela de forma gradativa e de acordo com o grau
da lesão. Por fim, defende que a correção monetária e os juros de mora devem
incidir a partir da citação.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  apelado  não  apresentou
contrarrazões (fls. 89).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 93/94).

É o relatório. 

VOTO.

A decisão  ora  recorrida  fora  publicada  sob  a  vigência  do
Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual tal regramento deverá
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regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do recurso contra aquela
interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os  termos  dispostos  no  Novo  Código de  Processo  Civil,  conheço  do
Recurso Apelatório, passando a sua análise.

Inicialmente,  destaco  que  a  falta  de  interesse  de  agir  já  foi
devidamente  decidida  nos  presentes  autos  (fls.  37/38),  não  tendo  a  parte
interposto Agravo de Instrumento na oportunidade, motivo pelo qual a matéria
encontra-se preclusa. 

Ultrapassada tal questão, 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,
as pessoas transportadas ou não.

Infere-se dos autos que, no dia 15 de setembro de 2013, o autor
se envolveu em acidente automobilístico, vindo a sofrer lesões corporais, em
virtude de queda de motocicleta. O fato da situação ser peculiar, dado à queda,
não afasta a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, visto que estamos diante
de caso de motociclista que sofreu lesões e que estas foram ocasionadas pela
condução de veículo automotor de via terrestre.

Dito isso, entendo que restou devidamente comprovado o nexo
de causalidade, conforme boletim de ocorrência e atendimento ambulatorial
(fls. 07/08), registrando que o promovente deu entrada no Hospital Municipal
de Cuité na data do acidente, com trauma na perna esquerda.

Nesses termos, considerando a narrativa do autor, o prontuário
do hospital e os receituários médicos indicando a ocorrência do acidente (fls.
07/10), evidenciado resta, a meu sentir, o nexo de causalidade.

Assim  sendo,  não  merece  prosperar  a  alegação  da  apelante
acerca da não comprovação do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido
em 15 de setembro de 2013 e as lesões no tornozelo esquerdo, constatadas
pelo perito judicial.

Outrossim,  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
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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  tornozelo  esquerdo,  levando  à  invalidez
permanente parcial incompleta e no grau de 25%.

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 completa da mobilidade de um
quadril,  joelho  ou  tornozelo”  representa  25%  do  teto  da  indenização
securitária  em  referência.  Na  hipótese,  o  expert atestou  ser  a  lesão  de
repercussão  leve,  motivo  pelo  qual  a  indenização  corresponderá  a  25%
(cinquenta por cento) desse valor,  o que redunda na quantia de R$ 843,75
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(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo correto o
decreto judicial. 

No que tange à incidência da correção monetária, sem maiores
delongas,  desde  já,  adianto  que  não  merece  acolhimento  o  argumento  da
recorrente. 

Conforme  é  cediço,  a  atualização  monetária  presta-se
meramente a recompor o valor da moeda, corroído pelo processo inflacionário.
De  tal  modo,  deve  incidir  a  partir  do  momento  em  que  se  iniciou  a
desvalorização, o que, in casu, ocorreu na data em que a indenização deveria
ter sido paga à vítima, ou seja, na data do acidente, sob pena de a indenização
não ocorrer em sua integralidade.

Acerca  da  matéria  há  Súmula  editada  pelo  colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula  nº  43/STJ:  Incide  correção  monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.” 

Portanto, sobre o valor da condenação deverá incidir correção
monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso tal como fixada na
sentença. 

Quanto  aos  juros  de  mora,  entendo  que  o  julgador  também
aplicou corretamente, observando-se o Enunciado Sumular nº 426 do Superior
Tribunal de Justiça, que preceitua que: “os juros de mora na indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório
mantendo-se incólume todos os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  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,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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