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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-82.2014.815.0601
Origem : Comarca de Alagoa Nova
Relatora        : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 
Advogado : Rostand Inácio dos Santos  
Apelado    : Adenilson Alves da Silva 
Advogado : Emmanuel Saraiva Ferreira

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE  COM
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  LESÃO  NO  PUNHO
DIREITO,  NO  PERCENTUAL  DE  75%  DE
INCAPACIDADE.   LAUDO  MÉDICO  PERICIAL
ACOSTADO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO
NA  ESFERA  ADMINISTRATIVA.  ALEGADA
AUSÊNCIA  DE  NEXO  DE  CAUSALIDADE.
DOCUMENTOS  SUFICIENTES  A  COMPROVAR  O
LIAME  CAUSAL. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

Não  há  falar  em  ausência  de  nexo  causal  entre  o
acidente  e  a  debilidade  sofrida,  diante  da  farta
documentação  acostada,  sobretudo  quando  juntado
laudo  médico  oficial  atestando  que  a  debilidade  do
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autor  é  exclusivamente  decorrente  do  acidente  com o
veículo automotor descrito na inicial.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra sentença (fls. 117/119)
do Juízo da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro
DPVAT ajuizada por Adenilson Alves da Silva.  

A sentença  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido
para condenar a seguradora promovida a pagar ao promovente a quantia
de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a
título de complementação da indenização do seguro obrigatório de veículos
automotores de via terrestre (DPVAT), considerando o que já fora pago na
seara administrativa.

 
Custas  e  honorários  advocatícios,  fixados  em  15%

(quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  a  serem  pagos  pela
promovida.

Em  suas  razões,  fls.  120/125,  a  recorrente  sustenta  a
inexistência  de  nexo  causal  entre  a  lesão  permanente  e  o  acidente
automobilístico.

Alega  que  o  atendimento  médico  no  Hospital  de
Guarabira ocorreu em 16 de junho de 2013, e a admissão do paciente no
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Trauminha de João Pessoa só aconteceu em 02 de julho do mesmo ano, após
17 dias do suposto sinistro.

Parecer Ministerial, fls. 150/152, pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Inicialmente,  cumpre  mencionar  que  se  encontram
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação interposta
pela demandada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Trata-se de  Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório de
Danos  Pessoais  causados  por  veículos  automotores  de  via  terrestres  –
DPVAT,  em razão do acidente sofrido pelo  autor  no dia  16/06/2013 que,
resultou na debilidade permanente do seu punho direito.

Pleiteou a complementação indenizatória no importe de
R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais), uma vez que recebeu
parte do pagamento pela via administrativa.

O  juízo  primevo  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido  para  condenar  a  seguradora  promovida  pagar  ao  promovente  a
quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), a título de complementação.

Pois bem.

Razão jurídica não assiste à apelante.
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Ao revés das alegações intentadas pela apelante, resta
vastamente demonstrado o nexo causal entre o acidente automobilístico e
a debilidade permanente sofrida pelo autor da demanda, tanto que foi
pago administrativamente o valor  de R$ 1.687,50 (um mil  seiscentos e
oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Observa-se nos autos Boletim de Ocorrência,  fl.  13,  e
Declaração  Médica  (fl.  15),  emitida  pelo  Hospital  Pronto  Socorro  de
Fraturas de Guarabira,  dando conta de que o paciente deu entrada na
referida  unidade,  no  dia  16/06/2013  (data  do  sinistro),  em  razão  de
acidente de trânsito, com diagnóstico de fratura no punho direito, onde
foi realizado raio x e imobilização tipo tala gessada e encaminhado para o
Trauminha em João Pessoa, conforme ficha ambulatorial n° 309.828/2013.

O  lapso  temporal  entre  o  primeiro  atendimento  e  a
assistência médica realizada posteriormente em João Pessoa é indiferente,
pois  o  que  importa  é  que  a  debilidade  permanente  diagnosticada  é
proveniente do acidente.

Nesse sentido foi acostado o laudo médico oficial (fls.
89/90), realizado por perito habilitado, onde ficou atestado que a debilidade
do autor é exclusivamente decorrente do acidente com veículo automotor
ocorrido em 16/06/2013, conforme descrito na inicial.

Assim,  resta  comprovado  o  dano  indenizável  nos
termos da Lei nº 6.194/74.

Prestigiando o princípio do “tempus regit  actum”,  deve
ser observada a redação vigente à época do acidente (16/06/2013).

Dispõe o art. 3º da Lei  nº 6.194/74, modificado pela Lei
nº 11.945/2009.

Art. 3º  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.

2o  desta  Lei  compreendem  as  indenizações  por  morte,  por
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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:

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; e

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  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:

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

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
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repercussão,  adotando-se  ainda  o  percentual  de  10%  (dez  por

cento), nos casos de sequelas residuais.

( … )

Os  dispositivos  transcritos  estabelecem  quais  danos
pessoais são cobertos pelo seguro e respectivos valores. Uma das espécies
de danos indenizáveis é a invalidez permanente.

De  acordo  com  o  parágrafo  primeiro  daquele
dispositivo,  a  invalidez  permanente  se  divide  em  total  e  parcial  e  esta
subdivide-se em completa e incompleta.

Conforme  Avaliação  Médica  Pericial  de  fls.  89/90,  o
apelado,  em  decorrência  do  acidente  narrado  na  inicial,  ficou  com
debilidade permanente no punho direito, em grau INTENSO.

Logo,  o  caso  em  análise  se  trata  de  invalidez
permanente  parcial  porque  a  lesão  sofrida  se  enquadra  em  uma  das
hipóteses  dos  seguimentos  orgânicos  ou corporais  que correspondem ao
valor parcial da cobertura.

Caracterizada a invalidez permanente parcial, impõe-se
classificá-la como completa ou incompleta.

O  promovente/apelado  está  acometido  de  invalidez
permanente parcial incompleta pois a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais do membro superior direito foi quantificada em 75% (setenta e
cinco por cento).

O juízo a quo buscou na tabela do anexo da referida lei a
perda  anatômica/funcional  do  promovente/apelado  enquadrando-a
corretamente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)1 do teto da lei

1 ANEXO (art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974) - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
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de regência e, conforme mandamento do inciso supracitado, multiplicou o
valor  máximo  da  cobertura  pelo  percentual  correspondente  à  lesão  (R$
13.500,00 x 25%),  chegando ao valor de R$ 3.375,00 (três  mil  trezentos  e
setenta e cinco reais).

Em  seguida,  procedeu  à  redução  proporcional,
multiplicando R$ 3.375,00 pelo percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
porque a perda do movimento do punho direito é de repercussão intensa
( R$ 3.375,00 x 75%), chegando ao valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos
e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), valor devido pela apelante a
título de indenização.

Como  o  requerente  já  tinha  conseguido
administrativamente o valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos), resta-lhe receber a diferença, qual seja R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Portanto, o magistrado aplicou corretamente a legislação
do seguro obrigatório, respeitando, obviamente, a Súmula nº 4742 do STJ.
Desse modo, não há que se falar em diminuição do valor arbitrado a título
de  indenização  securitária,  motivo  pelo  qual  não  merece  qualquer
reforma o decisum no que se refere ao quantum indenizatório.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de
2018, o Exmo. Des.   Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das Graças Morais  Guedes -  relatora,  o

2 Súmula nº 474-STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

_____________________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-82.2014.815.0601 7



Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de maio de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                 R E L A T O R A
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