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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0046161-37.2013.815.2001.
Origem : 4ª Vara da Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A. 
Advogado : João Alves Barbosa Filho.
Apelado : Eriberto Cardoso de Melo.
Advogado : Flaviano Sales Cunha Medeiros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE
PERMANENTE  PARCIAL INCOMPLETA  NO
OMBRO.  LAUDO  MÉDICO.  DEFICIT
FUNCIONAL DE  50%.  APLICAÇÃO  DA LEI
6.194/74  ATUALIZADA PELA LEI  11.945/2009.
ENUNCIADO  Nº  474  DA  SÚMULA  DO  STJ.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO
JUIZ.  TERMO  A  QUO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.   DATA  DO  SINISTRO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- 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.

-  A Lei  nº  11.945/2009  estabelece  o  percentual  de
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  para  a  hipótese  de
perda  completa  da  mobilidade  de  um dos  ombros,
contudo, no caso dos autos, não houve a perda, mas
sim  o  comprometimento  parcial  do  membro,  no
percentual de 50% (cinquenta por cento), consoante
laudo pericial.
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- 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.

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

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Mapfre  Vera  Cruz
Seguradora S/A inconformada com sentença prolatada pelo Juízo da 4º Vara
Cível  da Capital,  nos autos da  Ação de Cobrança,  ajuizada por  Eriberto
Cardoso de Melo em face da seguradora.

Extrai-se dos autos que o autor sofreu acidente automobilístico
em 16.04.2012, o que ocasionou debilidade permanente do ombro esquerdo.
Diante do sinistro, ajuizou a presente demanda, objetivando indenização em
face de sua debilidade.

Juntou documentos (fls. 08/13). 

Ao sentenciar (fls. 105/107), o juízo a quo julgou procedente o
pedido  do  promovente,  condenando  a  seguradora  ao  pagamento  de  R$
6.750,00  (seis  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais)  em  razão  da  debilidade,
determinando  a  incidência  de  juros  moratórios  de  1% ao  mês  a  partir  da
citação e correção monetária a contar do evento danoso.

Inconformada, a Seguradora interpôs Apelação (fls. 115/130),
requerendo a aplicação da Súmula nº 474 do STJ,  a fim de que seja observada
a correta gradação do valor da indenização a ser pago em caso de invalidez
parcial do beneficiário. 

Sustenta  que,  na  hipótese  dos  autos,  não  houve  a  perda
completa  da  mobilidade  do  ombro,  mas  limitação  de  50% (cinquenta  por
cento), conforme laudo pericial. 

Com  tais  considerações,  pugna  pela  redução  do  quantum
indenizatório fixado, bem como que a correção monetária somente incida a
partir  do  ajuizamento  da  ação.  Por  fim,  pugnou  pelo  reconhecimento  da
sucumbência recíproca. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 142/144).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  148),  sem manifestação meritória,  ante  a  ausência  de
interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório. 
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VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrín-
secos, é de se conhecer o presente recurso. 

Como  relatado,  Eriberto  Cardoso  de  Melo  sofreu  acidente
automobilístico, que ocasionou debilidade permanente no seu ombro esquerdo,
fato não questionado no apelo. 

Pois bem. Infere-se dos autos que o acidente automobilístico,
do qual o autor foi vítima, ocorreu em 16.04.2012, portanto, sob a égide da Lei
11.945/2009,  que  regula  a  graduação  de  invalidez  do  segurado  através  de
percentuais previamente estabelecidos. 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,  a  lesão  provocada  pelo  acidente
acarretou limitação da mobilidade do ombro esquerdo, levando à invalidez
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permanente parcial. 

Dispõe a referida lei que na hipótese de “perda completa da
mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, o valor
devido é de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia máxima. Ao estabelecer
tal  percentual,  a  lei  é  bastante  clara  ao  indicar  perda  completa da
funcionalidade  do  membro,  razão  pela  qual  é  justo  concluir  que  somente
quando houver tal  situação, ou seja,  membro sem qualquer funcionalidade,
será devido o percentual de 25%. Nesse contexto, tem-se duas possibilidades:
(i) invalidez permanente parcial  completa, quando se aplica o percentual de
25%;  (ii)  invalidez  permanente  parcial  incompleta,  quando  se  aplica  o
percentual de 25%, com redução proporcional ao nível de comprometimento
do membro.  

Orientando  o  aplicador,  a  lei  dispôs  expressamente  sobre  os
parâmetros  para  os  casos  de  invalidez  permanente  parcial  incompleta,
aplicando-se  os  redutores  previstos  no  art.  3.º,  §  1.º,  inciso  II,  não  sendo
demais  repeti-lo:  “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”.

Acompanhando o raciocínio, nos termos do Enunciado 474 da
Súmula do STJ,  “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  de
invalidez”.  Portanto,  quando a incapacidade  do  membro não for  completa,
mas estipulada em grau menor, não poderá ser aplicado o percentual máximo,
que no caso dos ombros é de 25%, mas sim fração correspondente ao nível de
comprometimento da funcionalidade do membro. 

O referido enunciado, diferentemente do inciso II do § 1.º do
art. 3.º da Lei 6.194/74, não fez qualquer referência ao percentual de redução
nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, pressupondo-se não ser
incorreta a aplicação de porcentagem fixada por laudo médico (fls. 17/17v.), o
qual, sem dúvida alguma, melhor se aproxima da situação concreta. 

Acerca do tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte:

“CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.  Seguro  DPVAT.  Invalidez
parcial  permanente  no  percentual  de  5% apurada
por  perito  judicial.  Pagamento  da  indenização  de
forma proporcional ao grau de invalidez. Súmula nº
474,  do  STJ.  Recurso  Especial.  Interposto  na
vigência do ncpc. Aresto recorrido em harmonia com
a jurisprudência dominante do STJ. Súmula nº 568,
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do STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao
Recurso  Especial.”  (STJ;  AREsp  1.245.047;  Proc.
2018/0028257-9; RJ; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg.
28/02/2018; DJE 05/03/2018; Pág. 5004).

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRELIMINAR
ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO DO APELO DENTRO DO PRAZO.
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  LEVANTADA  NO
RECURSO  APELATÓRIO.  CARÊNCIA  DA  AÇÃO
POR  INTERESSE  DE  AGIR.  NECESSIDADE  DE
PRÉVIO  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA.  PRECEDENTES  DO  STF.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA. RESISTÊNCIA À
PRETENSÃO  INAUGURAL  EVIDENCIADA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL INCOMPLETA NO MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO E NAS ESTRUTURAS ABDOMINAIS E
TORÁCICAS.  REPERCUSSÃO  RESIDUAL.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  EM
CONFORMIDADE  COM  O  ANEXO  DA  LEI  Nº
6.194/74.  HONORÁRIOS.  PERCENTUAL
ADEQUADO.  DESPROVIMENTO.  O  artigo  219,
caput,  do  CPC/15,  determina que  a  contagem dos
prazos  deve  ocorrer  em  dias  úteis,  excluindo
portanto  os  sábados,  domingos  e  feriados.  O
Supremo Tribunal Federal, atualmente, posiciona-se
no sentido de que em ações de cobrança do seguro
DPVAT,  deve  o  autor  justificar  a  provocação  do
Poder  Judiciário,  demonstrando  a  existência  de
pretensão resistida,  esta  consubstanciada na prova
do  prévio  requerimento  administrativo.  In  casu,
embora  inexista  prova  do  requerimento  na  esfera
administrativa, insurgindo-se a parte ré em face do
pleito  autoral,  por  meio  de  contestação,  resta
configurada,  de  forma  inequívoca,  sua  objeção,
surgindo,  desta  forma,  o  interesse  de  agir
superveniente.  Em  se  tratando  de  invalidez
permanente  parcial  incompleta  devem  ser
observadas as instruções de cálculo da indenização
do seguro DPVAT previstas no inc. II do § 1º do art.
3º  da  Lei  nº  6.194/74.”  (TJPB;  APL  0000437-
95.2016.815.0031;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças Morais Guedes;
DJPB 07/03/2018; Pág. 16).

No caso em apreço, o cálculo se afigura simples. Partindo do
valor máximo possível do seguro de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
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reais) para os casos de invalidez permanente, calcula-se o montante de 25%,
ou seja, R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) aplicável às
situações de perda completa da mobilidade de um dos ombros. Como, in casu,
a perda não foi completa, mas estimada em 50%, conforme se infere do laudo
médico (fls. 17/17v.),  aplica-se este último percentual ao valor encontrado na
operação anterior  (R$ 3.375,00),  definindo a quantia  de R$ 1.687,50 (mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este devido ao
autor, como bem apontou o recorrente. Portanto, neste ponto, assiste razão ao
apelante para que a indenização, fixada pelo juiz de piso, seja reduzida. 

No  que  se  refere  à  correção  monetária,  percebe-se  que  não
assiste razão o apelante, uma vez que o magistrado sentenciante corretamente
fixou como termo inicial  para  incidência  da  correção monetária  a  data  do
evento danoso.

Com efeito, visando a preservar o poder de compra da quantia
devida, sua  incidência  ocorre  desde  a  data  do  sinistro,  e  não  apenas  do
ajuizamento da ação, como sustentando pelo recorrente. É o que enuncia a
Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

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

Por  fim,  diante  do  cenário  da  tutela  jurisdicional  acima
delineado,  verifica-se  nitidamente  que,  no  presente  caso,  houve  apenas
modificação  relativa  ao  valor  da  indenização,  motivo  pelo  qual  os  ônus
sucumbenciais devem recair sobre o promovido. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
para o fim de reduzir a indenização securitária para o montante de R$ 1.687,50
(mil,  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  mantendo os
demais termos da sentença vergastada. 

Ressalte-se que, em razão de não se modificar substancialmente
a situação processual em relação à sucumbência,  mantenho a determinação
efetivada pelo Juízo a quo.

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,10 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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