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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  SEGURO  DPVAT.  FRATURA  1/3  DISTAL
ANTEBRAÇO  ESQUERDO.  DEBILIDADE  PARCIAL  DO
PUNHO  ESQUERDO  (50%).  LAUDO  PERICIAL
CONCLUSIVO. PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO.
TABELA  DA  LEI  N.  11.945/2009.  ENQUADRAMENTO
ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA EM
PRIMEIRO  GRAU.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  MATÉRIA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  ADEQUAÇÃO  DO  TERMO
INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 43/STJ).
REFORMA  DO  DECISUM  EX  OFFICIO,  NESSE  PONTO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

 -  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 a debilidade permanente parcial de
punho  esquerdo,  acometida  a  parte  autora,  configura
invalidez  permanente  parcial  incompleta,  autorizando  a
aplicação proporcional da indenização, de acordo com o grau
da lesão, nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei Federal
nº  6.194/1974.

-  Consoante  jurisprudência  consolidada  do  STJ,  a  correção
monetária da indenização decorrente do seguro DPVAT deve
incidir  a  partir  da  data  do  evento  danoso  até  o  dia  do
pagamento, à luz da Súmula 43/STJ.



-  A  correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  porquanto
consectários  legais  da  condenação  principal,  possuem
natureza de ordem pública e, por isso, podem ser alterados de
ofício.

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, negar provimento ao apelo e, de ofício, reformar a
sentença para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do evento danoso,
integrando a decisão a súmula de julgamento encartada à fl. 148.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Francineide Lopes
da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca de
Sousa, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, proposta pela
recorrente em face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A , ora
apelada.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar o polo passivo
ao pagamento do valor correspondente a R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data
do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada,  a  autora  ofertou  suas  razões  recursais,
pugnando pela reforma do  decisum  de primeiro grau, para majoração dos valores
devidos a título de DPVAT, o que fizera ao argumentar, em síntese: a necessidade de
graduação da lesão e a salutar adequação do enquadramento funcional do membro
afetado ao tabelamento prescrito na Lei n. 11.945/2009.

Assevera  que  em  razão  de  ter  sofrido  debilidade  do  punho
deve-se enquadrar na hipótese da tabela quanto à “perda anatômica e/ou funcional
completa de um dos membros superiores”, fazendo jus a 70% do teto devido a título
de DPVAT (R$ 9.450,00 - nove mil quatrocentos e cinquenta reais) ou a 50% do teto
(R$ 6.750,00 - seis mil setecentos e cinquenta reais) ou, ainda, requer seja enquadrada
na hipótese da tabela quanto à “perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”, fazendo jus a 25% do teto (R$ 3.375,00 - três mil
trezentos e setenta e cinco reais).



Contrarrazões às fls. 135/138, pelo desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos 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 que se revela essencial.

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 fixou percentual e valor condizentes à lesão suportada pela autora apelante.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia
ora submetida ao crivo desta Corte transita em redor do direito da demandante à
percepção de indenização decorrente de sinistro, a título de seguro DPVAT, haja vista
o sofrimento, pela litigante, em acidente automobilístico, de debilidade permanente
parcial,  na  ordem  de  50%  do  punho  esquerdo,  limitando  a  amplitude  dos
movimentos deste.

No  decisum,  consoante relatado,  o  magistrado de base julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar o polo passivo
ao pagamento do valor correspondente a R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data
do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois  bem.  Analisando  detidamente  os  autos,  mais
especificamente ao exame do grau de invalidez e do montante total da indenização
securitária devida, revela-se mandamental lembrar, nos termos do laudo pericial de
fls.  108/109,  que  a  autora  recorrente  fora  acometida,  em  razão  de  acidente
automobilístico, de fratura do rádio distal esquerdo e que, ainda tratada,  persistira
debilidade  permanente  (50%  -  cinquenta  por  cento)  das  funções  do  punho
esquerdo.

Nessa  esteira  em  questão,  vislumbra-se  da  leitura  do  exame
técnico que a lesão ocasionada a promovente apelante 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 de parte do punho esquerdo.

De acordo com esse cenário e considerando que o sinistro se
deu após a vigência da Lei 11.945/09, a qual, para os casos de invalidez permanente,
total  ou parcial,  prevê uma indenização no valor de até  R$13.500,00,  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)”.

Nesse  contexto,  quanto  à  quantificação  das  lesões,  a  Lei  nº
11.945/09 determina, nos casos de invalidez permanente parcial, que seja aplicado o
percentual da perda sofrida sobre o percentual estabelecido na tabela como limite
indenizatório de acordo com o membro lesado, de modo que, tomando-se por base a
apuração contida no laudo pericial de fls. 108/109, quanto à incapacidade em grau de
50% do punho esquerdo, verifica-se que a promovente faz jus à percepção de uma
indenização equivalente a 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor máximo indenizável, de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em
vista que, para o caso de danos corporais parciais - perda completa da mobilidade de
um  dos  punhos,  referida  tabela  prevê  um  limite  indenizatório  de  25%  do  teto,
devendo, sobre este percentual, ser aplicada a redução apurada no caso específico (de
50%).

Do  exposto  acima,  tem-se  que  a  autora  faz  jus  a  uma
indenização  no  importe  de  R$1.687,50  (mil,  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e
cinquenta centavos). 

Assim,  tenho  que  a  indenização  securitária  arbitrada  na



sentença se apresenta  adequada e  condizente com as  circunstâncias  do caso,  não
merecendo qualquer reparo.

No que tange aos consectários legais, contudo, entendo que a
sentença merece reforma. Isso porque, inobstante  tenha havido a adequada fixação
quanto aos juros de mora, restou estipulado no  decisum que a correção monetária
deve contar a partir do ajuizamento da ação, quando o Colendo Superior Tribunal de
Justiça possui Jurisprudência consolidada em sentido diverso, indicativa de que o
marco inicial para o início da contagem da rubrica é a data do sinistro. 

A esse  respeito,  embora  a  apelante  não  tenha  se  insurgido
quanto a essa parte da sentença, é possível a alteração de ofício, em grau recursal,
dos juros de mora e correção monetária, por serem consectários legais da condenação
e constituírem matéria de ordem pública.

Expostas tais considerações, nego provimento ao recurso, para
manter a indenização securitária arbitrada na sentença, reformando, de ofício, o
termo  inicial  da  correção  monetária  para  a  data  do  evento  danoso,  mantendo
incólumes os demais termos da sentença.  

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo
e, de ofício, reformar a sentença para fixar o termo inicial da correção monetária a
partir do evento danoso, 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, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


