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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
APELO DA AUTORA.  PEDIDO DE MAJORAÇÃO
DO VALOR CONDENATÓRIO. LAUDO PERICIAL.
APLICAÇÃO  DO  PERCENTUAL  GRADATIVO
INSTITUÍDO  NA  TABELA  ANEXA  À  LEI.
DESPESAS  MÉDICAS.  COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO 1º RECURSO.

- O valor da indenização (DPVAT) deve observar o
disposto na Lei vigente à data do sinistro, atribuindo-
se o valor da indenização com base na gravidade e
na irreversibilidade do dano causado à vítima.

-  “A legislação não impõe que a comprovação das
despesas médicas e hospitalares seja feita por meio
de notas fiscais,  ficando a cargo do magistrado a
análise  das  provas  apresentadas.  -  Há  que  se
reembolsar a vítima de acidente de trânsito quando
efetivamente  comprovados  nos  autos,  por
documentos  idôneos,  as  despesas  médicas
suportadas”. (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00420070001898001 -  Órgão -  3ª  Câmara Cível  -
Relator  DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS - j. em 29/07/2008).
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APELO  DA  SEGURADORA.  NEXO  CAUSAL.
CONFIGURADO.  LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM 15%, CONFORME ART. 11
DA LEI Nº 1.060/50. FIXAÇÃO REVOGADA PELO
NCPC. MARCO  INICIAL  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  A PARTIR  DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA Nº 580 DO STJ.  DESPROVIMENTO DO
2º RECURSO. 

- Nenhuma outra documentação poderia ser exigida
da Autora, uma vez que a Lei requer simples prova
do acidente e do dano decorrente (caput do art. 5.°
da Lei n° 6.194/74).

-  No  que  concerne  ao  pedido  de  limitação  dos
honorários sucumbenciais no percentual máximo de
15%, conforme estabelecido na Lei nº 1.060/50, não
merece acolhimento, uma vez que o art. 11, §1º, da
Lei  nº  1.060/50  foi  expressamente  revogado  pelo
NCPC.

- “A correção monetária nas indenizações de seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo
7º do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação dada pela
Lei  nº  11.482/07,  incide  desde  a  data  do  evento
danoso”. (Súmula Nº 580 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  OS  RECURSOS
APELATÓRIOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 259. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por PRISCILLA DE

CARVALHO PEREIRA e pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO

SEGURO DPVAT S/A  contra a Sentença de fls. 193/195 proferida pelo Juízo

da 1ª Vara Regional  de Mangabeira  que, nos autos da Ação de Cobrança,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a Promovida

ao pagamento de R$ 1.687,50  (mil,  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e

cinquenta centavos), a título de indenização decorrente do seguro obrigatório

DPVAT,  devendo  o  retro  citado  valor  ser  corrigido  monetariamente  pelos

índices oficiais também a partir da data do pagamento a menor, e acrescido de
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juros de  1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a

Promovida a pagar à Autora as despesas suplementares, na quantia de R$

2.048,68 (dois mil, quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), corrigido

monetariamente  pelos  índices  oficiais,  a  partir  de  cada  desembolso,  e

acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. 

Em suas razões, fls. 199/204, a Autora requer a majoração do

valor condenatório, aduzindo que o dano anatômico/funcional atingiu não só o

seu joelho, mas todo o membro inferior direito, fazendo jus a uma indenização

no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Na  irresignação  da  Seguradora,  fls.  206/220,  sustenta  a

inexistência de nexo de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente,

uma vez que o Boletim de Ocorrência apenas foi elaborado em 14/10/2014, ou

seja,  após  7  (sete)  meses  do  sinistro.  Afirma  que  não  há  nenhuma

comprovação de que a Apelada tenha pago pelas despesas médicas alegadas.

Requer que a correção monetária seja da data da propositura da demanda,

assim como postula a limitação dos honorários sucumbenciais no percentual

máximo de 15%, conforme estabelecido na Lei nº 1.060/50.  Ao final, pugna

pelo provimento do Recurso.

Ausentes as Contrarrazões, certidão de fl. 238.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

desprovimento dos Recursos Apelatórios, fls. 247/251.

É o relatório. 

VOTO

As Apelações Cíveis serão analisadas conjuntamente.

O  Seguro  DPVAT  foi  criado  pela  Lei  nº  6.194,  de  19  de

dezembro  de  1974,  com  o  objetivo  de  garantir  às  vítimas  de  acidentes

3



Apelação Cível nº 0001564-30.2017.815.0000

causados por veículos, ou por suas cargas, indenizações em caso de morte ou

invalidez permanente, bem como o reembolso de despesas médicas. 

Extrai-se  dos  autos  que  a  Autora  foi  vítima  de  acidente  de

trânsito em 31.03.2014, sofrendo fratura da patela direita, ocasionando perda

da função do joelho em 50%, conforme o Laudo Pericial de fls. 190/190v.

A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, II e §1º, II, vigente à época do

sinistro e que deve ser aplicada ao caso concreto (ou seja,  com a redação

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009), prevê: 

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as
indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas  de  assistência  médica  e  suplementares,  nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II -  até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente;
III - (...).

§ 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção
de efeitos).

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
completa,  a  perda  anatômica  ou  funcional  será
diretamente  enquadrada  em  um  dos  segmentos
orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo
da cobertura;  e (Incluído pela  Lei  nº  11.945,  de 2009).
(Produção de efeitos).

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
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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).
(Produção de efeitos).

O  principal  ponto  sobre  o  qual  se  funda  a  irresignação  da

Seguradora  é  no  tocante  ao  nexo  causal  entre  o  acidente  e  o  dano  dele

decorrente.

Há,  nos  autos,  documentos  médicos (fls.  15/20)

confeccionados no dia do acidente mencionado (31.03.2014), identificando as

lesões sofridas,  bem como a consequência irreparável  trazida pelo sinistro,

consistente em perda funcional permanente (limitação do movimento de flexão)

na ordem de 50% em seu joelho direito, fazendo jus, portanto, à percepção do

seguro obrigatório DPVAT, consoante o disposto na Sentença, isto é, 25% x

(50% de R$ 13.500,00), totalizando a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e

oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Nenhuma outra documentação poderia ser exigida da Autora,

uma vez que a Lei requer simples prova do acidente e do dano decorrente

(caput do art. 5.° da Lei n° 6.194/74).

Em verdade, o que se observa dos autos é que a Seguradora

procura  escusar-se  da  responsabilidade  do  pagamento  do  seguro  DPVAT,

obrigação prevista por norma impositiva.

Portanto,  não há que se falar  em ausência de nexo causal,

estando claramente caracterizado o evento danoso. 

No  que  concerne  ao  pedido  de  limitação  dos  honorários

sucumbenciais no percentual máximo de 15%, conforme estabelecido na Lei nº

1.060/50,  não  merece  acolhimento,  uma vez  que  o  art.  11,  §1º,  da  Lei  nº

1.060/50 foi expressamente revogado pelo NCPC1. 

1 Art. 1.072. Revogam-se: […] III – os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º,  11, 12 e 17 da Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950.

5

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6194.htm#art33%23art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm#art31


Apelação Cível nº 0001564-30.2017.815.0000

Quanto  ao  ressarcimento  das  despesas  médicas  requeridas

pela Autora, conforme dispõe o art. 3º, caput da Lei nº 6.194/74, in verbis: 

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as
indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - (...)
II - (...)
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência
médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o  (...) 

I – (...)

II – (...)

§ 2o  Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até
R$ 2.700,00 (dois  mil  e  setecentos  reais),  previsto  no
inciso  III  do  caput deste  artigo,  de  despesas  médico-
hospitalares,  desde  que  devidamente  comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único
de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão
de  direitos. (Incluído  pela  Lei  nº  11.945,  de  2009).
(Produção de efeitos).

§ 3o  As despesas de que trata o § 2o deste artigo em
nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o
atendimento  for  realizado  pelo  SUS,  sob  pena  de
descredenciamento  do  estabelecimento  de  saúde  do
SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em
lei.  (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de
efeitos).

A  Promovente  trouxe  aos  autos  documentos  hábeis  a

comprovar as despesas (fls. 24/30), totalizando o valor de R$ 2.048,68  (dois

mil, quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), cumprindo o ônus que

lhe incumbia o artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

SEGURO OBRIGATÓRIO.  Ação de Cobrança.  DPVAT.
Acidente automobilístico comprovado. Despesas médico-
hospitalares. Indenização devida. Procedência do pedido.
Irresignação.  Preliminares  de  ilegitimidade  passiva  ad
causam, carência de ação e inépcia da inicial. Rejeição.
Mérito.  Indenização  fixada  em  salários-mínimos.
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Possibilidade. Tempus regit actum. Redução do quantum
indenizatório.  Juros e correção monetária.  Ausência  de
fixação  do termo inicial.  Provimento  parcial  do apelo.  -
Não há dúvida da legitimidade passiva da ré, na medida
em  que  faz  parte  do  Consórcio  das  Seguradoras  que
operam  com  Seguro  DPVAT,  podendo  ser
responsabilizada  pelo  pagamento  do  capital  segurado,
em caso de seguro não realizado, nos termos do art. 7º,
da Lei n° 6.194/74. - Para o recebimento da indenização
relativa ao Seguro DPVAT, não há necessidade de prévio
esgotamento da via administrativa, como condição para o
beneficiário ingressar em juízo. O interesse de agir liga-
se  à  necessidade  de  satisfação  de  uma  pretensão  da
parte que, se não propuser a demanda, pode vir a sofrer
um prejuízo. - Petição inicial que expõe os fatos e permite
à  parte-contrária  apresentar  sua  contestação  de  forma
eficaz,  não  pode  ser  considerada  inepta.  –
Comprovando o segurado as despesas médicas que
pretende  ver  reembolsadas,  por  documentos
idôneos,  cumpre à  Seguradora,  a  demonstração de
sua invalidade. - O julgador está adstrito ao pedido, não
podendo  deferir  prestação  superior  à  pretendida  na
inicial,  sob pena de restar configurado julgamento ultra-
petita.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
02620060000994001  -  Órgão  –  4ª  CÂMARA  CÍVEL)  -
Relator  DES.  FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO - J. em 18/11/2010) – destaquei.

Dessa  forma,  a  Promovida  deve  arcar  também  com  as

despesas  com  medicamentos  e  sessões  de  fisioterapia  comprovadas  pela

Demandante.

Em relação à correção monetária, a Demandada pugna para

que o termo inicial seja a partir da data da propositura da demanda e não da

data do evento danoso, consoante disposto na Decisão.

Sem razão a Seguradora.

A  atualização  monetária  presta-se  a  recompor  o  valor  da

moeda, corroído pelo processo inflacionário,  de tal  modo que deve incidir  a

partir  do momento em que se inciou a desvalorização,  o  que,  na hipótese,

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. 
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Assim, o termo inicial da correção monetária deve ser aplicado

a partir da data do evento danoso, nos moldes da Súmula nº 580 do STJ.

“A  correção  monetária  nas  indenizações  de  seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º
do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação dada pela Lei nº
11.482/07, incide desde a data do evento danoso”.

Feitas  tais  considerações,  DESPROVEJO  OS  RECURSOS

APELATÓRIOS, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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