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Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

REFORMADA.

1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões

experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade

parcial permanente decorrente da debilidade permanente do

membro inferior esquerdo em um segmento que passara a

afligi-la, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento

danoso à invalidez que a acomete, assiste-lhe o direito de

receber a indenização derivada do seguro obrigatório - DPVAT

- mensurada em conformidade com o tarifamento legal

estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das

restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3º, § 1º, I e

II, e anexo da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº.

11.945/09).

2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório

- DPVAT - é regulado, de conformidade com os princípios da

irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à

época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato

gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em

tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei nº 11.945/09,

os efeitos dele derivados devem ser modulados de

conformidade com as inovações legislativas, determinando que

a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o

tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a

gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a

fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474).

3. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente

automobilístico atinge um segmento do membro inferior

esquerdo, ensejando-lhe diminuição intensa da mobilidade e da

força muscular, resultando na constatação de que determinara

invalidez permanente parcial incompleta do membro, enquadra-

se em segmento orgânico especificado pelo legislador,

implicando a fixação da cobertura em 70% da indenização

máxima - R$ 13.500,00 -, estando sujeita, a seguir, à

mensuração proporcional da indenização de conformidade com

a intensa repercussão da invalidez - 75% -, resultando dessa

equação a cobertura que lhe é assegurada - R$ 7.087,50 -,

que, vertida parcialmente administrativamente, enseja a
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complementação da cobertura consoante o tarifamento

legalmente estabelecido.

4. Conquanto mensurada a cobertura máxima derivada do

seguro obrigatório - DPVAT - em montante fixo, servindo o

delimitado como base de cálculo para mensuração das

coberturas devidas de conformidade com a gravidade e

extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que

irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de

atualização do delimitado como simples forma de preservar a

identidade das coberturas no tempo por estarem sujeitas ao

efeito corrosivo da inflação obsta que seja determinada a

correção das indenizações devidas desde o momento da

fixação da base de cálculo, determinando que sejam

atualizadas somente a partir do evento danoso, conforme tese

firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo

543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos

repetitivos (Resp 1.483.620/SC ), e incrementadas dos juros de

mora legais a contar da citação (STJ, súmula 426).

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TEÓFILO CAETANO - Relator,

SIMONE LUCINDO - 1º Vogal, ROBERTO FREITAS - 2º Vogal, sob a presidência

da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 25 de Abril de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

TEÓFILO CAETANO

Relator
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 Como estofo da pretensão condenatória, argumentara, em síntese,

que fora vitimada por acidente automobilístico, experimentando lesões e traumas.

Acentuara que, em virtude do sinistro havido, iniciara procedimento administrativo

para percepção do seguro DPVAT, mas não lhe fora pago o valor total devido.

Nesse diapasão, ressaltara que, em não lhe tendo sido destinada a cobertura

integral que lhe é assegurada, assiste-lhe o direito de auferir a complementação

derivada da diferença entre o que lhe fora destinado e o que lhe é devido, corrigida

monetariamente e acrescida dos juros de mora legais.

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de ação de cobrança   1 proposta por Vanda Natália da

Silva em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A

almejando a condenação da ré a pagar a diferença entre o valor concedido

administrativamente e o importe indenizatório consoante a invalidez que a afligira,

derivado do seguro obrigatório de danos pessoais causados em decorrência de

acidente por veículos automotores (DPVAT), atualizado monetariamente e

acrescido de juros de mora legais.

 Aperfeiçoada a relação processual e percorrido o itinerário

procedimental, sobreviera sentença       2   , que, integrada por decisão que resolvera

os embargos declaratórios       3   , julgara procedente o pedido, condenando a ré a

complementar o valor indenizatório devido à autora até o limite 75% (setenta e cinco

por cento) de RS 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), abatido o pagamento

realizado via administrativa, não havendo fixação do termo inicial dos juros

moratórios nem da correção monetária. Como corolário dessa resolução, a ré fora

condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.

85, § 2°, do CPC/2015.

1 - Fls. 02/09

2 - Sentença, fls. 132/133

3 - Embargos de declaração, fl. 145
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 Postulara, alfim, diante da omissão que apontara, que sobre a

quantia remanescente devida à apelada incidam juros de mora de 1% (um por cento)

ao mês, contados a partir da citação, nos termos da súmula 426, e a correção

monetária, a partir da data do evento danoso, conforme disposto na súmula 580,

ambas da Corte Superior de Justiça.

 É o relatório.

 

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

 Inconformada, a ré apelara       4    almejando a reforma da sentença,

aduzindo, em síntese, que a indenização aferida e paga administrativamente à

apelada efetivamente não correspondera ao grau de invalidez que a afetara, qual

seja, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de

intensa repercussão. Assinalara que, diante da debilidade que a afetara, a cobertura

devida alcança o percentual de 70% (setenta por cento) do máximo fixado para

invalidez permanente, que alcança o montante de R$13.500,00 (treze mil e

quinhentos reais), procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da

indenização, por se tratar de perda parcial com repercussão intensa.

 Consignara que, de acordo com aludida operação, a cobertura

perfaz o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

de conformidade com o emoldurado pelo artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74,

com a redação ditada pela Lei nº 11.945/09. Informara que, considerando que

realizara pagamento administrativo do devido no valor de R$ 2.367,90 (dois mil,

trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), esse montante deve ser

compensado. Assinalara que, observada a fórmula legal, e tendo em vista que

efetivara o pagamento da indenização devida à apelada na via administrativa na

quantia de R$ 2.367,90 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa

centavos), subsiste como devida apenas a quantia de R$ 4.719,60 (quatro mil,

setecentos e dezenove reais e sessenta centavos)       5   .

 A apelada, devidamente intimada, ofertara contrarrazões,

pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.       6

 O apelo é tempestivo, está subscrito por advogada regularmente

constituída, fora preparado e corretamente processado       7   .

4 [4] - Apelação, fls. 147/154

5 [5] - Fl. 152

6 - Contrarrazões de fls. 162/168.

7 - Procuração, fls. 88/89 e Substabelecimento, fl.158, preparo de fl.157.
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Cuida-se de ação de cobrança proposta por Vanda Natália da Silva

em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A almejando a

condenação da ré a pagar a diferença entre o valor concedido administrativamente e

o importe indenizatório consoante a invalidez que a afligira, derivado do seguro

obrigatório de danos pessoais causados em decorrência de acidente por veículos

automotores (DPVAT), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora

legais.

Aperfeiçoada a relação processual e percorrido o itinerário

procedimental, sobreviera sentença, que, integrada por decisão que resolvera os

embargos declaratórios, julgara procedente o pedido, condenando a ré a

complementar o valor indenizatório devido à autora até o limite 75% (setenta e cinco

por cento) de RS 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), abatido o pagamento

realizado via administrativa, não havendo fixação do termo inicial dos juros

moratórios nem da correção monetária. Como corolário dessa resolução, a ré fora

condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.

85, § 2°, do CPC/2015. 

Inconformada, a ré apelara almejando a reforma da sentença,

aduzindo, em síntese, que a indenização aferida e paga administrativamente à

apelada efetivamente não correspondera ao grau de invalidez que a afetara, qual

seja, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de

intensa repercussão. Assinalara que, contudo, a diferença devida não alcança o

importe fixado pela sentença, e, outrossim, não houvera delimitação dos termos

iniciais dos juros de mora e da atualização monetária, a despeito dos embargos de

declaração que interpusera.

Emerge do alinhado que, consoante pontuado, a apelante persegue

a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da quitação administrativa e

reconhecendo a necessidade de complementação da indenização originária do

seguro DPVAT, com o abatimento do pagamento já efetuado, porquanto já aferida e

vertida administrativamente com base no grau da lesão que afligira a apelada e das

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

V O T O S

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Relator

Cabível, tempestivo, preparado e subscrito por advogada

regularmente constituída, satisfazendo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos

de recorribilidade que lhe são próprios, conheço do apelo.
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debilidades que lhe ensejaram invalidez permanente parcial incompleta do membro

inferior esquerdo de intensa repercussão, asseverando, ainda, que teria ocorrido

equívoco no cálculo do valor devido fixado pela sentença e omissão relativamente

aos consectários legais incidentes sobre a verba.

Diante do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de

Justiça sobre a matéria controversa, notadamente sobre a possibilidade de

pagamento proporcional da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau de

invalidez permanente parcial do beneficiário, mesmo antes das alterações

introduzidas pela Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008, convertida na

Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, com muito mais razão deve ser observada a

inovação originária do advento desse instrumento legislativo - Medida Provisória nº

451, de 15/12/08, convertida na Lei nº 11.945/09 em 4/4/09 -, que inserira ao art. 3º

da Lei nº 6.194/74 o §1º e incisos. Esse instrumento ensejara a criação de

tarifamento da cobertura indenizatória de acordo com a gravidade e extensão das

lesões e efeitos experimentados pela vítima, na forma da tabela modulada pelo

próprio legislador, o que se aplica ao caso, haja vista que o acidente que vitimara a

apelada ocorrera após a edição de aludido instrumento legal.

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

Emoldurado o objeto da ação e do apelo, cumpre destacar,

inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, elucidando o recurso especial

representativo da controvérsia, fixara tese no sentido de que "a indenização do

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga

de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula nº 474/STJ)8", porquanto a "(...)

LF nº 6.194/74 sempre se referiu à indenização pela incapacidade permanente de

até 40 salários mínimos", quantum que, a seu turno, fora, em 2006, alterado para até

R$13.500,00, pela Medida Provisória nº 340, convertida na Lei Federal nº 11.482/07.

E isso se verifica porque a cobertura originária do seguro obrigatório

é regulada pela lei vigente no momento do sinistro, ensejando que, em tendo o

acidente que acometera a apelada ocorrido no dia 09 de dezembro de 20159, está

sujeito à incidência da inovação legislativa que já vigorava desde o dia 16 de

dezembro de 2008, consoante dispõem os artigos 22 da Medida Provisória nº.

451/08, e 33, inciso IV, 'a', da Lei nº 11.945/09. Esses argumentos, aliás, encontram

ressonância no entendimento já firmado por esta egrégia Casa de Justiça acerca da

matéria, consoante se afere dos julgados adiante ementados:

8 - Recurso Especial 1.246.432/RS.

9 - Boletim de ocorrência de fl. 16
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"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA

DE DEBILIDADE PERMANENTE. LEI DE REGÊNCIA.

1. Não demonstrado, mediante laudo oficial, ou qualquer

outro meio idôneo de prova, a alegada invalidez

permanente para o trabalho, inviável o pagamento da

indenização correspondente.

2. A Medida Provisória 451/2008, estabeleceu gradação no

valor da indenização, mediante correlação com a

intensidade da deficiência sofrida. Referida disposição

normativa, embora convertida na Lei 11.945 somente em 14

de junho de 2009, possui texto relativo à forma de

indenização do seguro DPVAT produzindo efeitos desde

16.12.2008, consoante estabelecido no art.22 da MP

451/2008 e no art.33, inciso IV da Lei 11.945/2009.

3. Negou-se provimento ao apelo." (TJDF, 1ª Turma Cível,

Apelação Cível nº 20100110654376 APC DF, Reg. Int. Proces.

540583, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da

decisão: 05/10/2011, publicada no Diário da Justiça de

11/10/2011, pág. 65) (Grifo nosso)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. PRELIMINARES.

I L E G I T I M I D A D E  P A S S I V A .  L I T I S C O N S Ó R C I O

NECESSÁRIO. REJEITADAS. PAGAMENTO NA ESFERA

A D M I N I S T R A T I V A .  Q U I T A Ç Ã O  P L E N A .  N Ã O

CONFIGURAÇÃO. DEBILIDADE PERMANENTE. ACIDENTE

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.945/09. APLICAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MULTA

PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE

PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.

1. Esta Casa de Justiça já decidiu que, "a seguradora que

integra o rol das seguradoras que se obrigam ao

pagamento do DPVAT é parte legítima passiva em ação

q u e  s e  p o s t u l a  a  i n d e n i z a ç ã o  r e s p e c t i v a " .

( 2 0 0 9 1 0 1 0 0 5 0 4 1 0 A P C ) .

2. O pagamento realizado na esfera administrativa não

obsta que o segurado busque no Judiciário a sua

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC
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complementação.

3. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento

à indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio

"tempus regit actum", a norma a ser utilizada deve ser

aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Lei

11.945/09.

4. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido."

(20110410032538APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª

Turma Cível, julgado em 16/11/2011) (Grifo nosso)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR

INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DE EXAME DE CORPO

DE DELITO DO IML. SUFICIÊNCIA. LEI 6.194/74.

PREVALÊNCIA SOBRE AS RESOLUÇÕES DO CNSP.

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO

DANOSO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. RECURSO

ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.  1 .

Desnecessária a dilação probatória e a realização de

perícia, quando as provas colacionadas aos autos,

especialmente o laudo médico do IML, fornecem elementos

suficientes ao deslinde da controvérsia versando sobre

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 2.

Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão

de ausência de pedido administrativo, posto que este não é

condição necessária à propositura da ação. 3. Todas as

seguradoras participantes do convênio DPVAT são

responsáveis solidárias pelo pagamento da indenização

prevista no seguro obrigatório, sendo qualquer delas parte

legítima para figurar no pólo passivo da ação que tenha

por  f ina l idade  seu  receb imento ,  con jun ta  ou

separadamente, nos termos do art. 7º da Lei nº 6.194/74. 4.

As resoluções do CNSP não prevalecem sobre as

disposições da Lei 6.194/74, alterada pela MP 340/2006, que

não estabelece qualquer distinção quanto ao grau de

debilidade para fins de pagamento de indenização,

bastando que a invalidez seja permanente. 5. Aalteração da

redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/74 pela MP nº 451/2008,

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC
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convertida na Lei nº 11.945/2009, aplica-se somente aos

sinistros ocorridos após sua publicação e vigência,

16/12/2008, conforme consta expressamente em seu art.

22, IV. 6. A indenização por invalidez permanente oriunda

de acidente de trânsito deve ser corrigida a partir do

evento danoso, nos termos da súmula 43, do STJ. 7. Apelo

da ré desprovido. Provido em parte o recurso do autor."

(Acórdão n. 560108, 20110110072668APC, Relator JESUINO

RISSATO, 5ª Turma Cível, julgado em 18/01/2012, DJ

23/01/2012 p. 164) .

 

Nesse diapasão, cotejando-se os autos depura-se que o resultado

lesivo originário do acidente automobilístico deve ser qualificado como debilidade

permanente parcial incompleta de membro inferior, alcançando o equivalente a

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

Consignadas essas ressalvas, do estampado nos autos afere-se que

a apelada, no dia 09 de dezembro de 2015, fora vítima de acidente automobilístico,

cujo episódio lhe causara, segundo laudo médico carreado aos autos, limitação dos

movimentos de dorsiflexão do joelho e pé esquerdos, além de parestesia da perna e

pé esquerdos.10 Os elementos coligidos aos autos revelam que, em decorrência da

lesão, restara debilitada permanentemente no membro inferior esquerdo em um

segmento, com intensidade lesiva de 75% (setenta e cinco por cento)11. Essas

inferências, ademais, são corroboradas pelo fato de que a própria apelante lhe

destinara pagamento da indenização que reputara devida, no valor de 2.367,90 (dois

mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), admitindo, no entanto,

que ainda existe lastro para complementação da verba devida e com abatimento do

pagamento já efetuado pela via administrativa no valor de R$ 4.719,60 (quatro mil,

setecentos e dezenove reais e sessenta centavos)12. O inconformismo quanto ao

montante devido reside, pois, somente sua expressão ante a metodologia usada

pelo sentenciante. .

10 - Laudo de exame - avaliação médica, fls. 17/18

11 - Avaliação médica, fls. 65/66

12 [5] - Fl. 152
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75% (setenta e cinco por cento), qualificando-se, portanto, como intensa, porquanto

não atingira o membro por completo, ensejando restrições físicas à apelada,

conforme apurado no exame médico realizado no ambiente processual. Em tais

casos, a indenização devida, consoante prevê a tabela estampada na Lei nº

6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09, deve ser valorada em 70% (setenta por

cento) do valor máximo de cobertura, estando sujeita à redução proporcional da

indenização, a qual corresponderá, in casu, a 75% (setenta e cinco por cento) do

montante proveniente da redução, porquanto se trata de perda de repercussão

intensa, consoante se depreende da leitura dos incisos I e II do §1º do artigo 3º do

aludido instrumento legal.

A despeito do caráter de permanência da lesão que vitimara a

apelada, das dificuldades que certamente vem enfrentando para trabalhar, releva

notar, contudo, que não lhe sobreviera perda completa da funcionalidade do membro

inferior esquerdo, e, nesse sentido, a debilidade permanente que a acomete deve

ser qualificada como parcial e incompleta, não lhe, ademais, ensejado incapacidade

laborativa. Essa apreensão legitima, portanto, a incidência de um dos percentuais

estabelecidos no artigo 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, sob pena de, não o fazendo,

desconsiderar-se o tarifamento estabelecido pelo legislador nos §§ 1º e 2º do artigo

3º da referida lei. Esses preceptivos, a seu turno, guardam a seguinte redação:

 

"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: 

§ 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:
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 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."

 

Conforme o tarifamento estabelecido pelos incisos I e II do § 1º do

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, e no contido no anexo correspondente, com a redação

que lhes fora ditada por aludido instrumento legal (Lei 11.945/09), em havendo a

perda completa de um segmento do membro inferior, porém incompleta quanto a

todos os segmentos, o percentual da perda é estimado em 70% (setenta por cento),

conforme o anexo - art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Considerando que a debilidade que afeta a apelada é parcial

incompleta, a indenização que lhe é devida se enquadra no alinhamento transcrito e

corresponde a 70% (setenta por cento) do valor máximo da cobertura, consoante

emerge da tabela colacionada, pois, frise-se, a perda anatômica e funcional do

membro inferior é parcial. Conforme pontuado, a debilidade que a aflige enquadra-se

"Danos Corporais Segmentares (Parciais) - Repercussões em Partes de Membros

Superiores e Inferiores", inserindo-se no item "Perda anatômica e/ou funcional

completa de um dos membros inferiores".Destarte, apura-se, preliminarmente, o

valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme o

emoldurado pelo artigo 3º, §1º, inciso I da Lei nº 6.194/74 (R$13.500,00 x 70% = R$

9.450,00). Outrossim, considerando que a debilidade que afeta a apelada é,

segundo a avaliação médica, de natureza intensa e permanente, a cobertura, na
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forma do disposto no artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, equivale a 75% do

produto do enquadramento da perda, correspondendo a R$ 7.087,50 (sete mil,

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (R$9.450,00 x 75% = R$7.087,50).

Alinha-se, ademais, à guisa da previsão legal que estabelece a

mensuração da indenização em ponderação com os efeitos que irradiara na vítima, o

Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional,

editara, recentemente, enunciado sumular acerca da indenização de seguro DPVAT,

verbis:

 

"Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma

proporcional ao grau da invalidez."

 

Nesse contexto, considerando que a indenização devida à apelada

fora fixada com lastro na modulação estabelecida pela inovação legislativa, ou seja,

tendo como base de cálculo a cobertura máxima que fora fixada em importe fixo

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

Efetivando-se aludida modulação, afere-se que a indenização devida

à apelada resulta no importe de R$ 7.087,50 (sete mil, oitocentos e sete reais e

cinquenta centavos), reprisando-se a equação alinhada acima: R$ 13.500,00 (treze

mil e quinhentos reais) X 70% (setenta por cento) - seguimento orgânico pertinente

aos "Danos Corporais Segmentares (Parciais) - Repercussões em Partes de

Membros Superiores e Inferiores", no item "Perda anatômica e/ou funcional completa

de um dos membros inferiores", resultando em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos

e cinqüenta reais). Ademais, sujeita-se esse importe à redução proporcional,

resultando em cobertura equivalente a 75% - grau de intensidade -, perfazendo o

montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos).

Considerando que o importe de R$ 2.367,90 (dois mil, trezentos e sessenta e sete

reais e noventa centavos), correspondendo à indenização devida à apelada, já fora-

lhe destinado administrativamente13, conforme incontroverso e reconhecera, assiste

direito a um complemento de R$ 4.719,60 (quatro mil e setecentos e dezenove reais

e sessenta centavos).

13 - Comprovantes de fls. 81/82.
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estabelecido no momento em que houvera a edição da novel regulação (artigo 3°,

inciso II, Lei n° 6.194/74), a importância apurada com lastro nesse parâmetro deve,

de forma a ser resguardada sua identidade no tempo e evitar que lhe seja

endereçado importe inferior àquele que lhe é devido, ser atualizada desde ao menos

a data em que era devida, ou seja, desde a data do evento danoso.

Com efeito, é cediço que, mensurada a indenização em valor fixo,

deve ser atualizada monetariamente desde o momento em que houvera a

delimitação do parâmetro que deve alcançar por não estar a partir de então imune

aos efeitos da inflação, experimentando os efeitos corrosivos que lhe são inerentes.

Conseguintemente, em tendo sido a inovação legislativa editada no dia 29 de

dezembro de 2006, data da publicação da Medida Provisória nº 340, que

posteriormente fora convolada na Lei nº 11.482/07, conferindo nova redação aos

incisos I, II e III do artigo 3º da Lei nº 6.194/74 e estabelecendo a indenização

derivada do seguro obrigatório em valores fixos, a partir de então deve o importe

devido ser atualizado como forma de ser prevenido que venha a experimentar os

efeitos da inflação, mitigando a real expressão da composição. Esse é o

entendimento que restara firmado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme

asseguram os arestos adiante ementados, in verbis:

 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO

DPVAT.  LEGISLAÇÃO APL ICÁVEL.  INVALIDEZ

P E R M A N E N T E .  D E B I L I D A D E  P E R M A N E N T E .

INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

LEI N.º 6.194/74 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS

PELA MP 340/06, CONVERTIDA NA LEI 11.482/07.

R E S O L U Ç Ã O  D O  C N S P .  I N A P L I C A B I L I D A D E .

LEGALIDADE. 1. Aplica-se a Lei 6.194/74 com as alterações

introduzidas pela MP 340/06, convertida na Lei 11.482/07,

aos casos de cobrança do seguro DPVAT quando o

acidente automobilístico ocorreu após a entrada em vigor

da referida medida provisória. 2. A Lei 6.194/74 não faz

distinção entre graus de invalidez, de sorte que a

resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados

(CNSP) não pode estabelecer indenização proporcional ao

grau da invalidez, por se tratar de norma infralegal. 3. É
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devida a indenização do seguro DPVAT quando

comprovada a debilidade permanente de membro ou

função. 4. A correção monetária deve incidir desde 29 de

dezembro de 2006, data de publicação da referida medida

provisória, com o objetivo de recompor o valor da moeda

corrente. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença

reformada." (TJDFT, APC 2009011009436-4, Acórdão

502405, Relator Des. ARLINDO MARES, 2ª Turma Cível,

julgado em 04/05/2011, DJ 10/05/2011 p. 117)

"INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE

DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO

A D M I N I S T R A T I V O  P A R A  O  P A G A M E N T O  D A

INDENIZAÇÃO. LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO.

INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE

PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ

P E R M A N E N T E .  C O M P R O V A Ç Ã O .  V A L O R  D A

INDENIZAÇÃO.  LE I  N . º  11 .482 /07 .  CORREÇÃO

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A celeridade na prestação

jurisdicional, elevada à nobreza constitucional pela EC nº

45/04, tem como finalidade precípua garantir a resolução

dos conflitos em tempo razoável, assegurando a

efetividade do provimento judicial nos casos concretos.

Não configura cerceamento de defesa a não realização de

prova pericial que objetiva comprovar a extensão da

invalidez, quando o conjunto probatório constante nos

autos é suficiente para o deslinde da causa. O fato de o

autor não ter formulado pleito administrativo para o

recebimento da indenização securitária não o impede de

pleitear o que entende devido perante o Judiciário,

consoante art. 5.º, XXXV, da CF. Se a parte é capaz de

suportar os efeitos da sentença, legitimada está para

figurar no pólo passivo da lide. Restando comprovada nos

autos a invalidez permanente decorrente de debilidade

permanente da função locomotora e o l iame de

causalidade com o acidente automobilístico de que foi

vítima a parte, impõe-se o pagamento da indenização

Fls. _____

Apelação Cível 20170110092880APC

Código de Verificação :2018ACO58XP5GY350LZTYBUH33V

GABINETE DO DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO 16



decorrente do seguro obrigatório - DPVAT. O pagamento

do seguro DPVAT deve ser regido pela legislação vigente

na data da ocorrência do acidente automobilístico. Em

razão da gravidade da lesão e tendo em vista a função

social do próprio seguro DPVAT, bem como o reduzido

valor previsto na lei de regência, impõe-se a fixação da

indenização no valor máximo. Considerando que a Medida

Provisória n.º 340 de 29/12/2006, posteriormente convertida

na Lei n.º 11.482/2007, estabeleceu importes fixos para a

indenização do seguro DPVAT, deve então, a partir da sua

edição, incidir a correção monetária destinada a preservar

a intangibilidade dos valores reputados justos pelo

legislador." (Acórdão n.488164, 20090111292112APC,

Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO

LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento:

11/03/2011, Publicado no DJE: 17/03/2011. Pág.: 113)

"AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO

DPVAT. APLICAÇÃO DA TABELA INTRODUZIDA PELA MP

N° 451/08. IMPOSSIBILIDADE. SINISTRO OCORRIDO

ANTES DA SUA VIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP N° 340.

RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A

Medida Provisória 451/08, que estabelece uma gradação do

valor da indenização a depender da intensidade da

deficiência sofrida, não se aplica ao presente caso, eis que

posterior à ocorrência do sinistro. 2. Aplica-se a correção

monetária a partir da publicação da MP n° 340, eis que

desde essa data o valor da indenização não se alterou, mas

o valor dos prêmios continuou sendo atualizado,

propiciando, assim, a recomposição do valor da moeda. 3.

Agravo regimental conhecido, mas improvido." (TJDFT,

APC 2009011191346-4, Acórdão 487348, Relator Des. J.J.

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/03/2011,

DJ 15/03/2011 p. 123)

"CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR

DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
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INICIAL Restando comprovado nos autos a debilidade

permanente, bem como o liame de causalidade entre o

acidente e a debilidade, impõe-se o pagamento da

indenização decorrente do seguro obrigatório - DPVAT. As

disposições contidas na legislação federal não podem ser

afastadas por ato administrativo editado pelo CNSP, em

respeito ao princípio da hierarquia das normas. Em razão

da gravidade da lesão e tendo em vista a função social do

próprio seguro DPVAT, bem como o reduzido valor

previsto na lei de regência, impõe-se a fixação da

indenização no valor máximo. Considerando que a Medida

Provisória n.º 340 de 29/12/2006, posteriormente convertida

na Lei n.º 11.482/2007, estabeleceu importes fixos para a

indenização do seguro DPVAT, deve então, a partir da sua

edição, incidir a correção monetária destinada a preservar

a intangibilidade dos valores reputados justos pelo

legislador." (TJDFT, APC 2008051007283-0, Acórdão 470409,

Relatora Des.ª CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado

em 15/12/2010, DJ 11/01/2011 p. 327)

"CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ

P E R M A N E N T E .  C O M P R O V A Ç Ã O .  V A L O R  D A

INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO

MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. Restando

comprovado nos autos a debilidade permanente de

membro inferior (perna esquerda), a qual acarreta limitação

perpétua da capacidade funcional, bem como o liame de

causalidade entre o acidente e a debilidade, impõe-se o

pagamento da indenização decorrente do seguro

obrigatório - DPVAT. Em razão da gravidade da lesão e

tendo em vista a função social do próprio seguro DPVAT,

bem como o reduzido valor previsto na lei de regência,

impõe-se a fixação da indenização no valor máximo. As

disposições contidas na legislação federal não podem ser

afastadas por ato administrativo editado pelo CNSP,

conforme tabela da SUSEP, em respeito ao princípio da

hierarquia das normas. Considerando que a Medida

Provisória n.º 340 de 29/12/2006, posteriormente convertida
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na Lei n.º 11.482/2007, estabeleceu importes fixos para a

indenização do seguro DPVAT, deve então, a partir da sua

edição, incidir a correção monetária destinada a preservar

a intangibilidade dos valores reputados justos pelo

legislador. Contudo, se tal entendimento implica reformatio

in pejus, não pode ser aplicado." (Acórdão n.448587,

20080610115989APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 15/09/2010, Publicado no

DJE: 22/09/2010. Pág.: 90)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  DPVAT. SEGURO

OBRIGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA

INDENIZAÇÃO. LEI 6.194/76 ALTERADA PELA LEI

11.482/2007.  PREVALÊNCIA SOBRE CONSELHO

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. RECURSO NÃO

PROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário final da prova,

podendo formar livremente seu convencimento, desde que

apresente fundamentação de suas decisões (art. 130 do

CPC), e poderá indeferir diligências que entender inúteis

ou meramente protelatórias. 2. Comprovada a invalidez

permanente, o valor da indenização decorrente de acidente

de veículo (DPVAT) é o previsto na Lei 6.194/76, alterado

pela Lei 11.482/2007, já que o acidente foi posterior à

modificação legislativa, não podendo este ser limitado por

ato normativo de hierarquia inferior. 3. A correção

monetária incidirá a partir da edição da Medida Provisória

n.º 340 de 29/12/2006, que deu origem à Lei n.º 11.482/2007,

em que foram estabelecidos valores fixos à indenização do

seguro DPVAT. 4. Recurso não provido." (TJDFT, APC

2008041005814-5, Acórdão 417766, Relator Des. CRUZ

MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 07/04/2010, DJ

22/04/2010 p. 113)

 "CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.

DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE

AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEBILIDADE PERMANENTE.

ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482, DE

31.05.2007. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO

MONETÁRIA. 1. O indeferimento do pedido de produção de
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prova pericial não configura cerceamento de defesa,

maxime se a inicial foi instruída com exame de lesões

corporais realizado pelo IML. 2.Não há necessidade de

p r o v o c a ç ã o  p r é v i a  o u  e s g o t a m e n t o  d a s  v i a s

administrativas como requisito para a propositura da ação

de cobrança de indenização do seguro DPVAT. 3. O valor

da indenização do seguro DPVAT, para o caso de invalidez

permanente, em razão de acidente automobilístico ocorrido

na vigência da Lei 11.482, de 31.05.2007, deve ser fixado no

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

corrigido monetariamente a partir da edição da Medida

Provisória n. 340, de 29.12.2006. 4. Recurso não provido."

(TJDFT, APC 2009031002364-8, Acórdão 411833, Relator

Des. JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 15/03/2010,

DJ 23/03/2010 p. 123)

 

Entretanto, a colenda Corte Superior de Justiça, no exercício da

competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na

exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua

aplicação, firmara tese no sentido de que a indenização originária do seguro DPVAT

deve ser atualizada monetariamente a partir do evento danoso e até seu pagamento,

e não a partir do momento em que houvera fixação da sua base de cálculo. Esse

entendimento fora estratificado pela Corte Superior no julgamento do REsp

1.483.620/SC,  realizado sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual de

1973 - recurso repetitivo -conforme se afere da tese firmada por ocasião do

julgamento, verbis:

 

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO

DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C

DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária

das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com

redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006,
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convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa

acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão

legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de

menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei

nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no

sentido da inexistência de inconstitucionalidade por

omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de

atualização monetária nas indenizações por morte ou

invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da

Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-

se desde a data do evento danoso.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer

como termo inicial da correção monetária a data do evento

danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (Resp 1.483.620/SC,

Rel. Ministro . PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda

Seção, DJe 02/06/2015 ).

 

Diante do entendimento firmado, ressalvando o entendimento que

tenho sobre a matéria, mas privilegiando o princípio da celeridade processual e da

segurança jurídica ante o papel constitucional que lhe é reservado, acompanho o

decidido pela Corte Superior acerca do termo inicial para atualização da indenização

originária do seguro DPVAT, que deve incidir a partir do evento danoso (09.12.2015)

e até seu pagamento, e não a partir do momento em que houvera fixação da sua

base de cálculo. Desses argumentos, emerge que o apelo deve ser provido também

nessa parte.
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Alfim, deve ser frisado que, conquanto provido o apelo, diante do

acolhimento do pedido condenatório e da natureza da pretensão, os honorários

advocatícios originalmente fixados devem ser preservados, abstraída a fixação de

honorários advocatícios a cargo da segurada, inclusive porque tivera que se valer da

via judicial para perceber o complemento do que lhe é devido, não podendo ser

penalizada defronte a simples modulação do que lhe fora assegurado pela sentença.

Ademais, é ela beneficiária da justiça gratuita, o que impacta a inexigibilidade da

cominação que lhe viesse a ser imposta à guisa de honorários.

Estofado nos argumentos alinhavados, conheço do apelo e,

provendo-o, reformo a sentença, fixando a indenização devida à apelada, que

deve ser solvida pela apelante, observado o grau de invalidez que lhe adviera,

no equivalente a R$ 4.719,60 (quatro mil e setecentos e dezenove reais e

sessenta centavos), já decotado do montante da condenação a importância de

R$ 2.367,90 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos),

correspondente ao valor que já auferira extrajudicialmente, fixando, ademais,

que o importe devido deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do

evento danoso e acrescido de juros de mora a partir da citação. 

É como voto.
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Já os juros moratórios que devem ser agregados ao importe são

devidos a contar da citação, pois nesse momento restara caracterizada a mora da

seguradora apelante, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida

pelo legislador (CPC/2015, art. 24014) e já consagrada pela jurisprudência (STJ,

súmula nº 42615). Ora, se a apelante se recusara a solver espontaneamente a

obrigação que lhe está afeta, sua mora restara formalmente qualificada no momento

em que se aperfeiçoara o ato citatório, ensejando que esse evento processual

consubstancie o fato gerador dos acessórios moratórios que devem incrementar a

obrigação.

14 - CPC/2015, Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,

torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406,

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).".

15 - STJ, súmula nº 426: "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da

citação".
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A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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