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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0000442-69.2015.815.0511.
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Pirpirituba.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Seguradora Líder dos Seguros do Consórcio DPVAT S.A.
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB n. 18.125-A).
APELADO: Josivaldo Felipe da Silva.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB n. 4.007).

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.  ALEGAÇÃO  DE
PERDA  FUNCIONAL  PARCIAL  COMPLETA.  LAUDO  PERICIAL.
DEBILIDADE  DE  REPERCUSSÃO  MÉDIA  NO  OMBRO  ESQUERDO  E
SEQUELAS  RESIDUAIS  HAVIDAS  NO  TÓRAX.  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NÃO
RESTOU  PROVADO.  PRETENSA  NECESSIDADE  DO  BOLETIM  DE
ATENDIMENTO  DE  URGÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  EXIGÊNCIA  LEGAL.
RELAÇÃO  CAUSAL  SUFICIENTEMENTE  PROVADA.  SUCUMBÊNCIA
PARCIAL. GRAVIDADE  DO  DANO  INFERIOR  À  ALEGADA.  PERDA
FUNCIONAL  PARCIAL  INCOMPLETA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
BASE  DE  CÁLCULO.  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

1. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e
do dano decorrente, não havendo exigência legal expressa de que o evento danoso e
as  consequências  dele  decorrentes  sejam  demonstradas  especificamente  por  um
determinado meio probatório, a exemplo do boletim de atendimento de urgência.
Inteligência do art. 5º, da Lei n. 6.194/1974.

2.  As  informações  inferidas  de  documentos  unilateralmente  produzidos  pelo
requerente  são  hábeis  a  denotar  a  existência  do  acidente  de  trânsito,  das  lesões
suportadas e do nexo de causalidade entre eles, notadamente se forem ratificadas no
laudo produzido a partir da prova pericial.

3.  Haverá  sucumbência  parcial  sempre  que  o  valor  da  indenização  do  Seguro
DPVAT fixado na sentença corresponder, a partir dos critérios previstos no art. 3º,
da Lei nº 6.194/74, a danos pessoais de menor gravidade que aqueles alegados pelo
requerente na petição inicial.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
Apelação, interposta nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT autuada
sob o n. 0000442-69.2015.815.0511, em que  figura como Apelante a Seguradora
Líder dos Seguros do Consórcio DPVAT S.A. e como Apelado Josivaldo Felipe da
Silva

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à



unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe parcial provimento

VOTO.

Seguradora  Líder  dos  Seguros  do  Consórcio  DPVAT  S.A.  interpôs
Apelação contra  a  Sentença  de f.  68/69,  prolatada  pelo  Juízo  da Vara Única  da
Comarca de Pirpirituba,  nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor
por Josivaldo Felipe da Silva, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido,
condenando os Apelantes a pagarem ao Apelado a quantia de R$ 3.037.50 (três mil,
trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização coberta pelo Seguro
DPVAT, e as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre
o valor  da causa,  ao fundamento de que,  comprovada a  existência  de debilidade
permanente parcial incompleta, concernente às perdas de repercussão média no seu
ombro esquerdo e às sequelas residuais havidas seu tórax, causada por acidente de
trânsito,  conforme  descrito  na  Certidão  Policial  de  f.  07  e  no  Atestado  Médico
particular  de  f.  08/11,  e  ratificado  no  Laudo  Pericial  de  f.  57/58,  é  devida  a
compensação pecuniária referente ao somatório de 50% do importe de 25% do valor
previsto no inciso II, do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, em razão do comprometimento da
mobilidade do membro superior, acrescido de 10% do quantitativo previsto no inciso
do artigo citado, em decorrência do deslocamento corporal suportado, respeitadas as
gradações previstas no §1º, II, e à especificidade da perda anatômica suportada, nos
termos classificados no Anexo do mesmo Diploma Legal. 

Em suas razões, f. 71/78, alegou que não restou suficientemente demonstrado
o  nexo  de  causalidade  entre  a  debilidade  diagnosticada  no  Apelado  e  o  evento
danoso do qual ele alega haver sido vítima, na forma exigida pelo art. 5º, b, da Lei n.
6.194/74, porquanto não há nos autos qualquer boletim de atendimento de urgência
ou  laudo  traumatológico  que  ateste  o  vínculo  causal  da  lesão  e  do  acidente  de
trânsito supostamente ocorrido, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma
da Sentença, para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente, entretanto,
caso não seja esse o entendimento, requereu que os honorários advocatícios sejam
arbitrados considerado o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e
que, em razão da sucumbência recíproca, o custeio dos encargos processuais seja
rateado igualmente entre os litigantes.

Contrarrazoando, f. 94/96, o  Apelado  afirmou que o fato de não haver nos
autos  boletim  de  atendimento  de  urgência  não  refuta  a  existência  de  nexo  de
causalidade  entre  as  lesões  de  que  foi  vítima  e  o  acidente  de  trânsito  ocorrido,
porquanto o evento danoso foi satisfatoriamente descrito na Certidão Policial de f.
07 e os Prontuários de Atendimento Médico de f. 08/11 atestam os danos ocorridos,
que foram ratificados, inclusive, na prova pericial produzida ao longo da instrução, f.
57/58, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público, por  não  estarem
configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art.  178, I a III,  do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.



O Apelo é tempestivo e está instruído com comprovante de pagamento do
preparo  recursal,  f.  80,  razão  pela  qual,  presente  os  demais  requisitos  de
admissibilidade recursal, dele conheço.

Conforme  se  verifica  na  Certidão  Policial  de  f.  07  e  nos  Prontuários  de
Atendimento Médico de f.  08/11, documentos que instruíram a Petição Inicial,  o
Apelado foi vítima de um acidente de trânsito no dia 16 de novembro de 2011, em
razão do qual se deram as fraturas de sua clavícula e costela esquerdas, CID. S42.0 e
S.22.3, especificamente relatadas no Laudo de f. 09.

Na prova pericial constante nos autos, f. 57/58, foi  identificada a existência
de  deformidade  em  projeção  do  ombro  esquerdo,  o  que  importa  em  restrição
moderada  de  seus  movimentos,  além  de  dano  anatômico  residual  no  tórax,  em
decorrência de deslocamento corporal.

A Lei n. 6.194/1974, em seu art. 5º, dispõe que o pagamento da indenização
será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, não havendo
exigência legal expressa de que o evento danoso e as consequências dele decorrentes
sejam  demonstradas  especificamente  por  um  determinado  meio  probatório,  a
exemplo do boletim de atendimento de urgência, como pretende a Apelante1.

Na  lide  em  julgamento,  a  existência  do  acidente  de  trânsito,  das  lesões
suportadas pelo Apelado e do nexo de causalidade entre eles estão suficientemente
provados,  notadamente  pelo  fato  de  que  os  elementos  probatórios  inferidos  dos
documentos que instruíram a Petição Inicial foram, em sua totalidade, ratificados no
Laudo  produzido  a  partir  da  prova  pericial  havida  ao  longo  da  instrução,  em

1 Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de
ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. A inadimplência do prêmio
do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ.
Termo inicial da correção monetária mantido. Valor de indenização contido na inicial que configura
mera  sugestão.  Ausência  de  sucumbência  do  autor.  Apelo  não  provido.  (Apelação  Cível  Nº
70076444520, Sexta Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Ney Wiedemann Neto,
Julgado em 29/03/2018).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE.
ALTERAÇÃO DA SÚMULA 14, OCORRIDA EM 18/12/2008, QUE PASSOU A PERMITIR A
GRADUAÇÃO  DA  INVALIDEZ.  IMPORTÂNCIA  DEVIDA  DE  R$  9.450,00  DIANTE  DE
INVALIDEZ GRADUADA EM 70%. O novo entendimento adota interpretação mais rente ao texto
legal (Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007), cujo art. 3º, II, refere que o valor a
ser pago, em caso de invalidez permanente, será de "até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário
mínimo  vigente  no  país¿  (atualmente,  "até  R$  13.500¿),  possibilitando  assim  o  pagamento  de
indenização proporcional ao grau de invalidez. Os documentos acostados pelo autor (fls. 19/35) são
suficientes  para  comprovar  o  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  a  invalidez  permanente
constatada. Não há que se falar em ausência de provas, sendo desnecessário o laudo do DML para
que reste comprovada a invalidez permanente do autor. Suficiente para a comprovação da invalidez
permanente os documentos médicos de fls. 31/33, bem como o boletim de atendimento hospitalar
(fl. 26) e o atendimento do pedido de Aposentadoria por Invalidez (fl. 29). Sentença confirmada por
seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71002428225, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 11/03/2010).



consonância  com o entendimento  adotado por  esta  Quarta  Câmara Especializada
Cível, no julgamento da Apelação n. 0005506-86.2014.8.15.20012.

Registre-se  que  a  veracidade  das  informações  constantes  na  prova
documental produzida pelo Apelado, notadamente o Laudo Médico de f. 09, não foi
desconstituída por arguição de incidente de falsidade material, ou por outros meios
de prova,  em caso de falsidade ideológica,  nos termos do art.  390, do CPC/733,
vigente  à  data  da  instrução processual,  razão  pela  qual  a  existência  de  nexo de
causalidade  entre  o  evento  danoso  e  os  danos  suportados  está  suficientemente
provada nos autos.

Quanto  à  alegação  de  que  houve  sucumbência  recíproca  em  razão  do
quantum  indenizatório  fixado  pelo  Juízo  de  1º  Grau,  depreende-se  da  Lei  n.
6.194/744, em seu art. 3º, II, §1º., II, que o valor máximo da indenização por danos
pessoais  por  invalidez  permanente  coberta  pelo  seguro  DPVAT  é  de  até  R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente, que se
subdivide  em  total,  parcial  completa  e  parcial  incompleta,  com  as  correlatas
gradações  pecuniárias,  a  depender  da  possibilidade  de  amenização  do  dano  por

2 “Quanto a este aspecto, a promovida aventou em suas razões recursais, a ausência de comprovação
do nexo de causalidade, ao fundamento de que não foi colacionado pela parte autora, o boletim de
atendimento de urgência, a comprovar que a debilidade ocasionada à vítima decorreu do sinistro.
No entanto,  descabe  sobredita  alegação,  a  um,  pois  consta  nos  autos,  Declaração  emitida  pelo
Hospital  Pronto Socorro  de fraturas  de Guarabira,  fl.  11,  noticiando que  o acidente  de trânsito
ocorrido em 01/02/2014 resultou a vítima, fratura da Clavícula esquerda e contusão da Mão direita,
a dois, porquanto o contido no respectivo documento, é corroborado pelas informações insertas no
Boletim de Ocorrência, constante à fl. 12. 
Outrossim, verifica-se no processo, perícia médica, fls. 58/V, efetuada por profissional habilitado,
com  precisão  e  clareza,  indicando  que  a  lesão  acometida  a  parte  autora,  decorreu  única  e
exclusivamente do acidente anunciado na presente ação. 
Por essas  razões,  vislumbra-se que  os documentos colacionados aos autos dão certeza que a
debilidade ocasionada ao promovente decorreu do acidente de trânsito que vitimou a parte
autora.”  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº  00055068620148152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho , j. em 27-03-2018).

3 CPC/73, Art.  390.  O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição,
incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo
de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. 

4 Lei nº. 6.194/74, 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; (…). […]
§ 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.



qualquer  medida terapêutica  e  da extensão das  perdas  anatômicas  ou funcionais
suportadas pela vítima do acidente de trânsito.

Considerado  o  pedido  deduzido,  verifica-se  que  o  Apelado  pretendeu  o
percebimento  de  indenização  securitária  ao  argumento  de  que  suas  lesões  lhe
impuseram perda funcional parcial  completa de membro superior,  entretanto,  no
provimento  jurisdicional  prolatado,  houve  a  certificação  de  que  a  perda  se  deu
forma incompleta, razão pela qual é de se reconhecer a ocorrência da sucumbência
parcial.

Por  fim,  nos  termos  do  art.  85,  §2º,  do  CPC5,  os  honorários  devem ser
fixados sobre o valor da condenação, e não a partir do valor atualizado da causa,
como disposto na Sentença impugnada.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, tão somente,
reformar o capítulo da Sentença relativo à distribuição do custeio dos encargos
processuais, condenando cada litigante, ante a parcial sucumbência suportada,
ao  pagamento  de  50%  (cinquenta  por  cento)  das  custas  processuais  e  de
honorários advocatícios à parte adversa no percentual de 10% (dez por cento)
do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao Apelado
ante a concessão da gratuidade judiciária6, mantendo a Sentença em seus demais
termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 CPC, Art. 85 (…). […] §2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por  cento  sobre  o  valor  da  condenação,  do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo  possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: […]. 

6 CPC,  Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. 


