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ACÓRDÃO  
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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
REPARAÇÃO  DE  DANOS  MATERIAIS.  SEGURO
DPVAT.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PARTE  AUTORA.  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.  VALOR
REMANESCENTE.  INEXISTÊNCIA.  PERÍCIA
REALIZADA  POR  PROFISSIONAL  INDICADO
PELO  JULGADOR.  FÉ  PÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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- 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  devidamente  comprovado,  através  da
perícia  realizada  pelo  profissional  indicado  pelo
julgador, a extensão e o grau de invalidez da vítima,
não há que se falar em nulidade da prova técnica. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Dionísio  Rodrigues  do  Nascimento  ajuizou  a
presente Ação  de  Cobrança  c/c  Reparação  de  Danos  Materiais, pleiteando  a
diferença do valor recebido a título de  Seguro DPVAT, em face do  Unibanco AIG
Seguros e  a  Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando
fazer jus, ao recebimento da quantia R$ 11.813,00 (onze mil oitocentos e treze reais),
relativa  a  diferença  entre  o  valor  recebido  administrativamente  e  o  devido,  em
decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de janeiro de 2012, do
qual resultou sequelas permanentes no ombro esquerdo.

Contestação  apresentada  às  fls.  40/57, arguindo,
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inicialmente,  preliminares  de  necessidade  de  substituição  do  polo  passivo  da
demanda;  carência  de  ação;  conversão  do  rito  sumário  em  ordinário.  No  mais,
assegura já ter sido pago o valor do seguro, administrativamente, inexistindo valor a
ser adimplido. Requereu, por fim, a improcedência do pedido.

Perícia realizada, fls. 148/148V.

A Magistrada  a  quo  julgou improcedente  o  pedido
inicial, consignando os seguintes termos, fls. 164/167:

POSTO ISTO,  JULGO IMPROCEDENTE o pedido
deduzido na exordial e, em consequência, extingo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC/2015.
Condeno o promovente nas custas processuais e em
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00
(hum  mil  reais),  nos  termos  do  art.  85,  §  8º,  do
CPC/2015,  ficando  sobrestada  a  sua  exigibilidade,
em  face  da  gratuidade  processual  concedida,  nos
termos do art. 98, § 1º, I e VI, do CPC/2015.

Inconformado,  Dionísio Rodrigues do Nascimento
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  171/175, assegurando que o laudo pericial acostado aos
autos não levou em consideração a repercussão funcional e extensão do dano, pois,
apesar de a invalidez ter sido quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), deveria
ter sido levada em conta pelo profissional a perda da funcionalidade do seu membro
superior  esquerdo.  Aduz,  outrossim,  que  a  perícia  não  foi  realizada  conforme
determina o art. 480, do atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual requer o
retorno dos autos à origem para que se suceda nova avaliação médica.

Contrarrazões ofertadas, fls. 184/190, rechaçando as
questões levantadas, postulando o desprovimento do reclamo.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
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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 negativa.

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, fls. 17/18, e as Avaliações Médicas,
fls. 19/27, o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pela vítima restou
devidamente demonstrado.

Ademais,  a  perícia  realizada,  fls.  148/148/V,
confirmou as lesões que acometeram a vítima, a saber: fratura de clavícula esquerda,
não restando dúvidas acerca do seu direito de percebimento à indenização do seguro
DPVAT.

Na hipótese, conforme se depreende do Boletim de
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Ocorrência acostado, fl. 17, o acidente noticiado ocorreu em 31 de janeiro de  2012,
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
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
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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
do ombro esquerdo, fl. 148/V.

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 25% (vinte e cinco 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) do ombro esquerdo, 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

Anquilose total de um
dos ombros 25% 

de R$ 13.500,00 =
= R$ 3.375,00

25% 
de R$ 3.375,00 =

= R$ 843,75
         R$ 843,75

 
Desta feita, conforme dito pelo próprio autor, tendo

recebido na via administrativa a importância de R$ 1.687,00 (mil seiscentos e oitenta
e sete reais e cinquenta centavos), entendo não merecer reparo a decisão objurgada,
uma vez que foi pago ao promovente mais do que tinha direito.

No mais, cumpre afastar a alegação de nulidade da
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perícia  realizada  pelo  médico  Carlos  Alberto  Figueiredo  Filho,  o  qual  foi
devidamente nomeado pelo Magistrado da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande, fl. 141, pois, inexiste indicações de vícios ou razão plausível. Como se não
bastasse,  o laudo médico pericial  goza de fé pública,  não tendo razão o apelante
quando  tenta  desmerecê-lo,  uma  vez  que  aquele  indica  a  extensão  e  o  grau  da
invalidez do autor.

Ainda, a prova técnica foi produzida sob o crivo do
contraditório, com a presença da parte autora, a qual assinou, inclusive, concordando
com a realização da avaliação médica, conforme se constata à fl. 148.

Nesse norte, em caso similar:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.  PEDIDO DE
RENOVAÇÃO, SEM INDICAÇÃO DE RAZÕES OU
VÍCIOS.  MERO  INCONFORMISMO.  NÃO
APRECIAÇÃO  PELO  JUÍZO.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  RECURSO.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 281,
§ 1º. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- É bem verdade, como defende o recorrente, que se
trata  simplesmente  de  negativa  na  produção  da
prova,  mas  de  não  apreciação  do  pedido  de
realização de perícia, o que, em regra, tem o condão
de impor prejuízo à defesa e provocar o cerceamento
de  defesa.  Em  que  pese  tal  fato,  tratando-se  de
renovação de pedido de perícia, motivado por mero
inconformismo com o resultado e sem a indicação de
vícios ou de razões plausíveis, não resta configurado
o prejuízo necessário à anulação do ato, atraindo a
aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" e do
art.  281,  §  1º,  do  CPC.  Desprovimento  do  recurso.
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(TJPB, AC nº 0001729-98.2013.815.0491, Rel. Des. João
Alves da Silva, J. 30/01/2018) - sublinhei.

Não merece, portanto, reparos a sentença.

Por  outro  quadrante,  ratifico  a  condenação  do
promovente em custas e honorários advocatícios, nos moldes fixados na origem, por
ter sido esta arbitrada com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando
suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade processual concedida na origem.

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  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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