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EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. LESÕES DISTINTAS.
INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. PRESENTE. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE.
DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA
580/STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Conforme a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “a indenização do seguro DPVAT, em caso
de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de

".invalidez

2. De acordo com o local e o percentual de perda anatômica ou funcional, a indenização é reduzida
proporcionalmente, em percentuais que variam entre 75%, 50%, 25% e 10%, respectivamente, nos
casos de perdas de repercussão intensa, média, leve e residual, conforme o artigo 3º da Lei número
6.194/74 c/c anexo da Lei número 11.945/2009.

 O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o3.
entendimento consubstanciado no verbete de número 580, de sua Súmula de Jurisprudência, com a
seguinte tese jurídica: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso”.

  4. Os juros moratórios contam-se a partir da data em que a seguradora foi
constituída em mora para proceder ao pagamento da diferença pleiteada, ou seja, a partir da Citação.

  5. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO



Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1º Vogal
e NÍDIA CORRÊA LIMA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador DIAULAS
COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de Abril de 2018

Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO
Relator

RELATÓRIO

 interpôs Recurso deSEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília - Distrito Federal,
o qual, nos autos de Ação de Cobrança proposta por BARBARA CRISTINE CALDAS

, menor representada por seu genitor , julgouGONÇALVES CRISTIAN MUNIZ GONÇALVES
parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a ré a pagar o valor de R$ 3.206,25 (três mil e
duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Na Inicial, a autora narra ter sido vítima de acidente de trânsito em 16/05/2016, o qual, conforme atesta
a documentação médica juntada aos autos, lhe acarretou uma invalidez permanente parcial, nos termos
do artigo 3º da Lei 6.194/1974.

Alega, mesmo após ter registrado o sinistro e encaminhado toda a documentação pertinente à
seguradora requerida, ter-lhe sido negado o pedido de indenização.

Em sede de Contestação, a ré afirmou não haver qualquer documento acostado aos autos que indique a
existência de lesão permanente, sendo necessária a realização de uma perícia pelo Instituto Médico
Legal – IML.

Ademais, quanto à correção monetária do valor devido, entende dever ser aplicada somente a partir da
data da negativa administrativa.

Em sede de perícia médica de ID nº 9514323, os peritos médicos atestaram estar a parte autora com
incapacidade permanente, consistente em limitação permanente no ombro esquerdo e no membro
inferior esquerdo, ambas de grau leve, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

A Sentença de ID nº 3477685, como já afirmado, julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
condenando a ré a pagar o valor de R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco
centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Além disso, diante da procedência de parte dos pedidos da autora, condenou as partes, na proporção de
30% (trinta por cento) para a parte requerida e 70% (setenta por cento) para a parte requerente, ao
pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seguida, devido à Gratuidade de Justiça deferida à autora, determinou a suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais de tal parte, nos termos do artigo 98, parágrafo 3°, do Código de Processo
Civil.

Irresignada com a Sentença, a ré interpôs o presente recurso de Apelação (ID nº 3477700), alegando



ausência de nexo de causalidade, pois os documentos hospitalares fariam referência a membro diverso
do apontado na perícia judicial.

Afirma se verificar nos documentos médicos ter a autora sofrido lesão no membro inferior direito,
contudo, a perícia aponta lesão no membro inferior esquerdo. Sendo assim, requer seja reformada a
Sentença para que a condenação ao pagamento do seguro não ultrapasse o valor de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à primeira lesão diagnosticada,
qual seja, do ombro esquerdo.

Ademais, reitera seu entendimento quanto à correção monetária do valor devido, defendendo sua
aplicação somente a partir da negativa administrativa.

Contrarrazões de ID nº 3477704, na qual a autora afirma dever a correção monetária ser calculada
desde a data do evento danoso nos termos do que preconizou o entendimento da 2ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça, a qual definiu como tese para efeito de recurso repetitivo (tema 898) que “a
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194, redação dada pela Lei 11.482, opera-se desde a data
do evento danoso”.

Por fim, manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da
Sentença, entendendo ter havido um erro de digitação, pois ficou claro na documentação acostada aos
autos que a fratura evidenciada no dia do acidente foi no membro superior e inferior esquerdo, não
havendo qualquer dúvida quanto ao nexo de causalidade, sendo devida a indenização.

Além disso, entendeu correto o valor estabelecido na Sentença e a fixação da correção monetária desde
o evento danoso e dos juros de mora desde a citação.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator

Conheço do recurso no duplo efeito legal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade,
nos termos dos artigos 1.011, II, e 1.012 do Código de Processo Civil.

Vou a ele, o mérito.

Aplica-se ao caso em análise o disposto nas Leis nº 6.194/74 e nº 11.945/2009. Referidos diplomas
legais disciplinam os prejuízos cobertos pelo DPVAT, o qual é um seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoa, transportada
ou não. Mencionadas Leis tratam da matéria aventada no presente processo da seguinte forma:

Art. 3  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 desta Lei compreendem aso o

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:

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 repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10%
(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Corroborando com o disposto acima, destaca-se o enunciado de Súmula 474 emitido pelo Superior
Tribunal de Justiça, :in verbis

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez."

Sendo assim, resta claro que, de acordo com o local e o percentual de perda anatômica ou funcional, a
indenização será reduzida proporcionalmente, em percentuais que variam entre 75%, 50%, 25% e
10%, respectivamente, nos casos de perdas de repercussão intensa, média, leve e residual, conforme o
artigo 3º da Lei número 6.194/74 c/c anexo da Lei número 11.945/2009.

No caso em análise, depreende-se ter a autora sido vítima de um atropelamento, o qual lhe deixou
sequelas permanentes de repercussão leve no ombro esquerdo e no membro inferior esquerdo, razão
pela qual deve-se aplicar a redução proporcional da indenização no percentual de 25% (vinte e cinco
por cento).

Tal conclusão é de fácil constatação a partir da leitura dos documentos acostados aos autos,
principalmente o boletim de ocorrência, os registros do atendimento médico realizado logo após o
acidente e a perícia médica realizada posteriormente.

Ressalte-se, ainda, não ter o resultado da perícia médica sido impugnado por nenhuma das partes,
razão pela qual constitui meio de prova idôneo e apto a influir no deslinde do processo.

A despeito de a ré aduzir contradição entre os registros médicos realizados no dia do acidente e o
resultado da perícia médica realizada posteriormente, razão não lhe assiste, conforme será
demonstrado a seguir.

Primeiramente, no registro de ocorrência (ID nº 3477655), consta haver suspeita de fratura da autora
em seu membro superior esquerdo e em seu membro inferior esquerdo.

Em seguida, nos registros médicos (IDs nº 3477657 e 3477658), apesar da menção à existência de
fratura na perna direita, não consta na relação de exames realizados nenhum referente à perna direita,
apenas à perna esquerda, o que denota ter havido claro erro de digitação.

Por fim, extirpando qualquer dúvida, o resultado da perícia médica posteriormente realizada constatou
a presença de sequelas permanentes de repercussão leve no ombro esquerdo e no membro inferior
esquerdo da autora.



Dessa forma, resta evidente a presença do nexo causal, sendo devida a indenização determinada em
 R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cincoSentença, a qual foi fixada no valor de

centavos).

Quanto à incidência da correção monetária sobre o valor da indenização, o Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento
consubstanciado no verbete de número 580, de sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese
jurídica: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista
no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do
evento danoso”.

Nesse sentido, também tem se manifestado a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"Nos casos como os da espécie, a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso
  e não da vigência da Medida Provisória nº 340/06 ou da propositura da presente ação." (APC

20120310100734, 5ª T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 02/04/2014).

"O termo inicial da correção monetária deve fluir da data do evento danoso, como forma de manter
 atualizado o poder aquisitivo da moeda". (APC20100110636314, 3ª T., rel. Des. Getúlio de Moraes

Oliveira, DJe29/11/2013).

Finalmente, no que diz respeito aos juros moratórios, contam-se a partir da data em que a seguradora
foi constituída em mora para proceder ao pagamento da diferença pleiteada, ou seja, a partir da
citação.

Ressalte-se ser esse o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos de sua
Súmula número 426,  :in verbis

"Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação".

Sobre a questão, colham-se os seguintes precedentes desta Corte:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AGRAVO RETIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEBILIDADE E INCAPACIDADE PERMANENTE ATESTADA
POR LAUDO MÉDICO DO IML. LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE.
CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR PREVISTO EM LEI. JUROS DE MORA A PARTIR
DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A CONTAR DO EVENTO DANOSO. 1.(...). 2.Na ação de cobrança
para complementação do pagamento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), os juros de
mora incidem a partir da data de citação da seguradora. Já a correção monetária incide a partir do

 efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ). 3.Recurso desprovido.” (Acórdão n.752162,
 20120310112716APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento:

15/01/2014, Publicado no DJE: 24/01/2014. Pág.: 137)

Diante do exposto, , mantendoCONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
incólume a Sentença.

Fixo a condenação da apelante em honorários advocatícios de natureza recursal no valor de 3% (três
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 11º, do Código de
Processo Civil, sem prejuízo dos honorários já arbitrados para as partes na Sentença proferida pelo
Juízo .a quo

É como voto.

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - 1º Vogal
Com o relator



A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.


