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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0156025-86.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, é apelado VIVIANE 
MARIA COELHO RODRIGUES SABARÁ (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE 
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

Lino Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0156025-86.2010.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Apelada: Viviane Maria Coelho Rodrigues Sabará

Comarca: São Carlos (38ª Vara Cível Central)

Juiz: Nilson Wilfred Ivanhoé Pinheiro

VOTO Nº 38.583

Apelação  Ação de cobrança de seguro obrigatório 
(DPVAT)  Prescrição  Não consumação  Incapacidade 
permanente parcial reconhecida  Em caso de invalidez 
parcial, a indenização será paga de forma proporcional  
Súmula 474 do STJ  Honorários.

O curso do prazo prescricional só se inicia com a ciência 
inequívoca da incapacidade permanente, nos termos do 
enunciado da Súmula nº 278 do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça - Tendo a autora tomado ciência do 
grau de sua permanente incapacidade na data em que 
realizado o laudo pericial, não se há de falar em 
prescrição - Tem razão a seguradora quanto à incorreção 
do valor indenizatório - A indenização do seguro 
obrigatório DPVAT é cabível de forma proporcional ao 
grau de sua invalidez, tendo em conta a Súmula 474 do 
STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez” - A indenização do 
seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez 
que acomete a vítima, o que só é constatável após a 
realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a 
apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter 
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na 
inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca. 
Sendo assim, arcará tão somente a seguradora com o 
pagamento das verbas sucumbenciais.

Apelação provida em parte.

Vistos.

A r. sentença de fls. 332/340, proferida em 

ação de cobrança de seguro obrigatório  DPVAT, julgou procedente o 
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pedido para condenar a ré ao pagamento de quantia correspondente a 

quarenta salários mínimos vigentes na data do sinistro (08/09/1995),  

valor a ser corrigido em sua expressão monetária desde o evento danoso 

e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação. 

Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da 

condenação. Apela a ré a fls. 354/389 e argui, em síntese, prescrição 

trienal; que a autora teve ciência inequívoca da incapacidade na data da 

última consulta médica em 2006; que o boletim de ocorrência é documento 

unilateral e não comprova o acidente; incorreção do valor indenizatório; 

que em caso de invalidez parcial, a indenização será paga de forma 

proporcional (Súmulas 474 e 544, do STJ); sucumbência mínima ou 

recíproca da seguradora; prequestiona a matéria. Não vieram 

contrarrazões (fl. 392).

É o relatório.

A autora alega que foi vítima de acidente de 

trânsito, ocorrido em 08/09/1995, sofrendo lesões corporais que 

ocasionaram sua invalidez permanente para a prática de atividades 

habituais. 

Apesar da insistência da seguradora em afirmar 

prescrição trienal, tal preliminar não merece acolhimento, tendo em vista 

que já fora rechaçada por esta Câmara no acórdão de fls. 239/243. A 

prescrição não se consumou. O curso do prazo prescricional só se inicia 

com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos do 

enunciado da Súmula nº 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Nos precedentes que deram causa à edição da mencionada Súmula nº 

278, fica evidente que nem mesmo exames médicos que não sejam 
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conclusivos quanto à incapacidade podem ser considerados para a 

verificação do momento a partir do qual se inicia o lapso prescricional. 

Assim, obviamente, não poderia a autora, que não possui formação 

médica, por si mesma, atestar sua incapacidade permanente. 

A consolidação da lesão não se confunde com a 

ciência inequívoca da lesão. Neste contexto, há de se concluir que 

somente com a elaboração do laudo médico de fls. 266/272, em 15 de 

agosto de 2012, a autora teve conhecimento incontestável de sua 

incapacidade definitiva em razão do acidente automobilístico sofrido. 

Acrescente-se que, em nenhum momento, a ré apresentou argumento de 

que a incapacidade do autor fosse notória e, em razão desse fato, o termo 

inicial do prazo prescricional prescindisse de perícia médica. Assim, não 

se há de falar em prescrição no caso vertente.

Não prospera a alegação de ausência de força 

probatória do boletim de ocorrência, que teria sido elaborado mediante 

declarações unilaterais da autora, pois para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT basta a existência de elementos 

que permitam presumir a relação jurídica (art. 5º, da Lei nº 6.194/74). O 

boletim de ocorrência não configura documento indispensável à 

propositura da ação, além do que há nos autos perícia médica que 

demonstra o nexo causal decorrente do acidente automobilístico (laudo 

do IMESC a fls. 266/272, complementado a fls. 295/296).

Todavia, tem razão a seguradora quanto à 

incorreção do valor indenizatório. 

Ao instituir sistema de gradação da invalidez 

parcial incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será 

proporcional ao grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás, é o 
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posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no enunciado 

de sua Súmula nº 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

No presente caso, na perícia a que se submeteu 

a autora (laudo do IMESC a fls. 266/272, complementado a fls. 

295/296), o expert concluiu que a autora apresenta uma invalidez 

permanente parcial incompleta de repercussão leve no quadril e no 

tornozelo esquerdo, ou seja, 12,5% (6,25% + 6,25%).

Verifica-se nos autos que o acidente com 

veículo automotor ocorreu em 08 de setembro de 1995. Nos termos da 

Súmula 544 do STJ, a qual estabelece ser “válida a utilização de tabela do 

Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro 

anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”, 

aos acidentes de trânsito ocorridos antes da entrada em vigor da MP 

451/2008, aplica-se a Tabela de Danos Pessoais da SUSEP, de forma 

que o percentual correto para lesão leve no quadril e no tornozelo 

esquerdo é 12,5%.

Na época do acidente o teto da indenização era 

de 40 (quarenta) salários mínimos, então o valor da indenização 

corresponde a 12,5% de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser 

considerado o salário mínimo da data do acidente (08/09/1995), ou seja, 

R$100,00 (cem reais). Assim, o cálculo deve ser feito da seguinte forma: 

40 x R$100,00 = R$4.000,00 x 12,5% = R$500,00.

Não se há de falar em sucumbência mínima da 

seguradora. A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o 
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grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a 

realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita 

pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de 

incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou 

recíproca. Sendo assim, arcará tão somente a seguradora com o 

pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao prequestionamento, não é preciso 

que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos 

constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, sendo certo que 

o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à sustentação 

do julgamento (STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Relator: Min. Diva 

Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 

em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).

Por conseguinte, dou provimento, em parte, à 

apelação para reduzir o valor indenizatório ao qual a ré foi condenada 

para R$500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente pela Tabela 

Prática desta Corte desde a data do acidente  08/09/1995 (Súmula 580 

do STJ) e acrescido de juros de mora de um por cento desde a citação  

17/09/2010  fl. 73vº (Súmula 426 do STJ).

LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura eletrônica
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