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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 8ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : 20170810013615APC

(0001317-47.2017.8.07.0008)
Apelante(s) : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO

SEGURO DPVAT SA
Apelado(s) : ELSON BRAZ RIBEIRO
Relator : Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO
Acórdão N. : 1093785

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL.

STJ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 70% (SETENTA POR

CENTO). VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL. REDUÇÃO.

APLICABILIDADE.

1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento da

indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio

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

que vigorava à época dos fatos.

2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 474, que

assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma

proporcional ao grau da invalidez".

3. O inciso II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 estabelece em

70% o valor máximo indenizável, ou seja, R$ 13.500,00 (treze

mil e quinhentos reais), procedendo-se, em seguida, à redução

proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano.

4. Recurso provido.

Código de Verificação :2018ACOWJUR98KNZDB9K9WFI00P

GABINETE DO DESEMBARGADOR MARIO-ZAM BELMIRO 1



 

Fls. _____

Apelação Cível 20170810013615APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 8ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, MARIO-ZAM BELMIRO -

Relator, NÍDIA CORRÊA LIMA - 1º Vogal, ANA CANTARINO - 2º Vogal, sob a

presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO,  em proferir a

seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME., de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 3 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

MARIO-ZAM BELMIRO

Relator
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 O douto Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para

condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e

cinquenta reais), referente ao dano patrimonial físico sofrido pelo autor, eis que

considerou que o demandante não manteve intacta a capacidade laborativa após o

evento danoso, sofrendo limitação funcional média.

 Em sede de razões de apelação, a ré alega que o montante

arbitrado em Primeira Instância não se coaduna com a tabela constante do anexo do

art. 3º da Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/09, a qual estabelece

correspondência percentual entre o valor da cobertura e a lesão sofrida pelo

segurado.

 Pugna ainda pela fixação de honorários advocatícios conforme

preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, e não por apreciação equitativa do magistrado.

 Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme

certidão de fl. 116.

 É o relatório.

 Brasília-DF, 27 de março de 2018.

 

Fls. _____

Apelação Cível 20170810013615APC

R E L A T Ó R I O

 Trata-se, na origem, de ação de cobrança de seguro DPVAT

ajuizada por ELSON BRAZ RIBEIRO em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, objetivando a condenação da requerida

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos

reais), acrescida de correção monetária e de honorários sucumbenciais

correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação.
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Oportuno enfatizar que o caso em análise trata de cobrança do

seguro DPVAT em face de invalidez permanente decorrente de acidente

automobilístico.

O douto Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para

condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento do montante de R$ 6.750,00 (seis mil,

setecentos e cinquenta reais), referente ao dano patrimonial físico fixável em 50%

(cinquenta por cento) sofrido pelo autor, eis que considerou que o apelado não

manteve intacta a capacidade laborativa após o sinistro, sofrendo limitação funcional

média.

Em sede de razões de apelação, a demandada alega que o quantum

arbitrado em Primeira Instância não se coaduna com a tabela constante do anexo do

art. 3º da Lei 6.194/74, incluído pela Lei 11.945/09, a qual estabelece

correspondência percentual entre o valor da cobertura e a lesão sofrida pelo

segurado.

Pugna ainda pela fixação de honorários advocatícios conforme

preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, e não por apreciação equitativa do magistrado.

Pois bem. Ao que se observa dos autos, ficou comprovado o

acidente sofrido pelo autor em 1º.05.2016 (fl. 15) e o liame de causalidade entre o

infortúnio e a lesão permanente.

Com efeito, o acidente, o nexo causal e a incapacidade contínua

restaram comprovados pela ocorrência policial (fls.15/17), que noticiou o sinistro, e

pelo laudo pericial (fls. 56/56v), que concluiu pela existência de debilidade

permanente de modo parcial incompleto do membro inferior direito, constituindo grau

de lesão médio (50%).

Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento da

indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a

norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava à época dos fatos, isto é, a

Medida Provisória 451/08, vigente a partir de 16.12.2008 e convertida na Lei

11.945/09, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 05.06.2009.

Assim, uma vez que o evento danoso ocorreu em 01.05.2016 (fls.

15/17) e em razão do advento da nova legislação em vigor desde 16.12.2008, o caso

em tela será apreciado conforme o disposto na Lei 6.194/74, com as alterações

Fls. _____

Apelação Cível 20170810013615APC

V O T O S

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Relator

Admito e recebo o recurso no duplo efeito, e dele conheço.
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introduzidas no seu art. 3º pela Lei 11.945/09, verbis: 

 

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: (grifo nosso).

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 (grifo nosso).

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: (grifo nosso).

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  (grifo nosso).

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."  (grifo nosso).
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Além disso, o STJ aprovou a Súmula nº 474, como seguinte dispõe:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será

paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

Desse modo, a fim de subsidiar o julgamento, tem-se o teor do art.

3º, inciso II, da Lei 6.194/74, sendo certo que não se trata de um valor fixo a ser

pago de forma indistinta a todos os graus de incapacidade parcial permanente, pois

poderá variar gradativamente, de acordo com a situação da vítima.

Assim, no caso concreto, sabendo-se que o autor sofreu acidente no

dia 01.05.2016 e o resultado foi debilidade permanente, parcial e incompleta da

perna direita no grau de 50% (fl. 56v), aplica-se o limite de 70% (setenta por cento)

pela invalidez permanente, parcial e incompleta, e o redutor de 50% (cinquenta por

cento) pelo grau da lesão.

Conforme o art 3º, II, e o anexo da Lei 6.194/74, incluído pela Lei

11.945/09, aplica-se 70% (setenta por cento) do valor máximo de R$ 13.500,00

(treze mil e quinhentos reais) às hipóteses de perda anatômica e/ou funcional

completa de um dos membros inferiores, o que equivale a R$ 9.450,00 (nove mil,

quatrocentos e cinquenta reais).

Do último valor subtraídos 50% (cinquenta por cento) relativos ao

grau médio de lesão, consoante determina o art. 3º, § 1º, inciso II, do mesmo

diploma legal, restam R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

À vista disso, forçoso readequar o valor arbitrado no r. decisum, de

forma a harmonizá-lo à legislação aplicável à espécie.

Por oportuno, avulta trazer à colação julgado desta Casa de Justiça

acerca do tema, ad litteram:

 

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO

CÍVEL. DPVAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA DATA DO ACIDENTE.

LEI Nº 6.194/74 COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA MP 451/2008.

INDENIZAÇÃO GRADUAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL

INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO MÉDIA. ART. 3º, §1º, INCISO II, LEI Nº

6.194/74. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne à legislação do DPVAT, após a edição da Lei nº

6.194/74, a qual previa que o pagamento das indenizações por morte, por
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invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência

médica e suplementares, decorrentes de acidentes automobilísticos, seria

efetuado com base no valor do salário mínimo, os valores previstos em seu

art. 3º foram modificados pela Medida Provisória nº 340, de 29 de dezembro

de 2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de

2007. Em 15 de dezembro de 2008, outra MP foi editada, a de nº 451, onde

restou novamente modificado o art. 3º da Lei, para estabelecer gradação do

valor da indenização em razão do grau de invalidez, devendo esta ser

proporcional ao dano sofrido pela vítima. Referida Medida Provisória foi

posteriormente convertida na Lei nº 11.945, em 4 de junho de 2009.

2. Aplica-se ao acidente ocorrido em 26/04/2009, a Lei nº 6.194/74, com as

alterações do art. 3º dadas pela Medida Provisória nº 451/2008.

3. Desde a edição da Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente

convertida na Lei nº 11.945/09, para a indenização a ser paga às vítimas de

acidente de trânsito, se exige a aferição do grau de invalidez, para então se

observar o caráter proporcional e progressivo do valor do seguro obrigatório.

4. De acordo com a tabela vigente, tratando-se de "Perda anatômica e/ou

funcional completa de um dos membros inferiores", aplica-se indenização no

percentual de 70% sobre o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), ou

seja, o valor parcial de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta

reais). Nos casos de invalidez permanente parcial incompleta de média

repercussão de um dos membros inferiores, o inciso II do § 1º do art. 3º da

Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela MP 451/2008, determina que

deve haver a redução do percentual de 50% (cinquenta por cento) ao valor

parcial de R$ 9.450,00, totalizando o valor final de R$ 4.725,00, quantia

exata paga administrativamente ao apelante.

5.Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão n.853107, 20120111294473APC, Relator: LEILA  ARLANCH,

Revisor: GISLENE PINHEIRO,  2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 277)

 

No que tange à pretensão de alteração dos valores arbitrados a

título de honorários de sucumbência, razão assiste à recorrente. Trata-se, deveras,

de causa de média complexidade e a verba patronal deve ser fixada com base no

montante condenatório, e não mediante apreciação equitativa nos exatos termos do
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art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por

cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do NCPC.

Forte em tais razões, dou provimento ao apelo para aplicar a tabela

de invalidez permanente de acordo com o grau da lesão constatado e condenar a ré

ao pagamento do seguro DPVAT ao autor no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil,

setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária desde o sinistro, e

juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação.

Fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, em desfavor da apelante.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, haja vista o provimento do

recurso.

É o meu voto.                                                         

 

 

 

Fls. _____

Apelação Cível 20170810013615APC

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Vogal

Com o relator

A Senhora Desembargadora ANA CANTARINO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

Recurso conhecido e provido. Unânime.
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