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EMENTA

CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI 6.194/74 ALTERADA PELA LEI
11.945/09. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. REPERCUSSÃO INTENSA.
DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Nos termos da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09, à lesão que ocasione dano
permanente parcial incompleto será aplicado o percentual relativo aos danos corporais segmentares e a
redução pertinente à repercussão da lesão, consoante anexo e art. 3°, inciso II, § 1º, II, da referida lei.

II – , realizada a aferição nos moldes legais, verificou-se ser devido ao autor a diferença entre oIn casu
montante recebido administrativamente e aquele reconhecido judicialmente.

III - Negado provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal e
GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadoraa
GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 18 de Abril de 2018

Desembargadora LEILA ARLANCH
Relatora



RELATÓRIO

Cuida-se de ação de rito ordinário proposta por FABIANO SANTOS PEREIRA em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em que se pleiteia a
diferença da indenização recebida administrativamente para pela ré, por ocasião do acidente de trânsito
que foi vítima ocorrido em 25/06/2016. Aduz que recebeu a quantia de R$ 2.362,50, mas esta não
representa adequadamente o enquadramento dos danos sofridos, relativo a lesão permanente em seu
membro inferior, a exigir complementação no montante de R$ 11.137,50. 

O pleito autoral assim foi julgado (ID 3597728, pp. 1-7):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a ré a pagar ao autor o
valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), que deve ser corrigido
monetariamente desde a data do acidente (25.06.2016) e acrescido de juros de 1% (um por cento), ao
mês, a partir da citação.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Arcará a requerida com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em
favor da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o da condenação, nos termos do art. 85, §
2º, do Código de Processo Civil.

O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação (art. 85, § 2º,
do CPC) e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16º, do CPC).

Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na
Distribuição.

Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 3597733, pp. 1-5) foram rejeitados (ID 3597741,
pp. 1-2). 

Inconformado, o autor interpõe apelação (ID 3597744, pp. 1-8), alegando que o juízo se equivocou,
pois não enquadrou corretamente as lesões sofridas, já que constatado pericialmente que o dano
anatômico corresponde ao percentual de 75%, equivalente a R$ 7.087,50. Assim, pondera que abatida a
quantia de R$ 2.362,50, ainda lhe é devido R$ 4.725,00, a exigir a reforma da sentença.

Ausente o preparo, vez que concedido ao apelante os benefícios da justiça gratuita (ID 3597698).

Em contrarrazões a empresa apelada pugna pela manutenção da sentença (ID 3597751, pp. 1-5).

É o relatório.

VOTOS



A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, cuida-se de ação em que o a autor busca a condenação da ré ao pagamento da
diferença da indenização recebida administrativamente, em razão de ter sido vítima de acidente de
trânsito. O pleito autoral foi julgado procedente e a ré condenada a pagar R$ 168,75, devidamente
corrigido. Irresignado o autor apela, esclarecendo que a lesão que sofreu foi enquadrada pericialmente
em 75% e que abatido o montante já recebido, ainda teria direito a R$ R$ 4.725,00, pugnando pela
reforma da sentença.

Não há preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, permitindo a incursão no mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia, em síntese, sobre o enquadramento das lesões sofridas pelo segurado-autor,
ora apelante, que as classifica como “intensas”, de modo a exigir complementação aos valores já
pagos pela seguradora-ré, ora apelada.

Insta ressaltar que o parecer inicial da seguradora (ID 3597712, p. 2) enquadrou a lesão como “em
grau leve”, motivo pelo qual a indenização se deu em 25% do valor segurado (ID 3597712, pp. 3 e 4;
ID 3597690), de modo diverso ao compreendido pelo autor, que alega ser “grau intenso”, razão pela
qual lhe seria devido 70% do valor.

Houve perícia médica para fins de conciliação, ocasião em que se constatou dano parcial incompleto
cujo percentual, quando do exame, foi fixado em 75% (ID 3597721, p. 3).

A sentença reconheceu que o percentual de perda de 75% se deu sobre a amplitude de movimentos do
quadril, joelho e tornozelos esquerdos (ID 3597721, p. 2; ID 3597728, pp. 5 e 6), razão pela qual,
conforme o anexo da Lei nº 6.194/74, fixa o percentual indenizatório de 25%. Veja-se:

Danos Corporais Segmentares (Parciais) / Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores - Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos ou
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - 70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés - 50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar ou Perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - 25[%]

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão ou Perda
anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé – 10.

(Grifo acrescido e formatação alterada)

Observa-se que, embora a parte tenha sofrido 75% de perda dos movimentos do quadril, joelhos e
tornozelo, esse percentual apenas indica que a invalidez é incompleta, de modo que se deve enquadrar
se a invalidez parcial é intensa, média, leve ou residual, de acordo com a repercussão da lesão, nos
termos do inciso II, do § 1º, do art. 3º, da 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:



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.

É por este motivo que o laudo pericial da Seguradora fixou o valor de indenização em 25% de 70% do
valor relativo à indenização permanente (ID 3597712, p. 2), posteriormente corrigido pela sentença
para adequar-se à perda de repercussão intensa (ID 3597728, pp. 5 e 6):

“Conforme dito acima, a avaliação médica concluiu que houve limitação da amplitude de
movimentos do quadril, joelho e tornozelos esquerdos, mas respondeu negativamente para
incapacidade permanente total (ID 11832755 – págs. 2/3).

Neste contexto, considerando que ocorreu a invalidez permanente parcial incompleta do autor, sobre
o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme tabela acima, aplica-se o percentual de
25% (vinte e cinco por cento), pois houve a limitação da amplitude de movimentos do quadril, joelho
e tornozelo esquerdos, o que corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e
sobre este, o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), quando se tratar de perda de repercussão
intensa (art. 3º, § 1º, II e avaliação de ID ID 11832755 – págs. 2/3), totalizando R$ 2.531,25 (dois
mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Neste sentido, é o entendimento já consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do
enunciado da Súmula n. 474, segundo o qual: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Portanto, quando calculado o montante devido ao autor explicitado pelo juízo monocrático: R$
13.500,00 x 25% x 75% - R$ 2.362,50, conclui-se que ainda resta a pagar ao apelante R$ 168,75, ou
seja, a mesma quantia fixada na sentença.

Esse é o entendimento adotado por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.



COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Se o caso for de invalidez permanente parcial e incompleta, a indenização deverá ser proporcional
ao grau da lesão apresentada pelo segurado e o seguro corresponderá ao percentual fixado no inciso
II do § 1º do art. 3º. (Recurso Repetitivo Resp 1.246.432-RS e Súmula 474/STJ).

2. Comprovado que a seguradora ré pagou administrativamente quantia superior à devida, deve ser
julgado improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.1079610, 20160111225157APC, Relator: SANDRA REVES 2ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: 261/276)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI Nº
6.194/74. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. MÉDIA REPERCUSSÃO. VALOR
PROPORCIONAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta do beneficiário, a indenização corresponde
ao valor resultante da aplicação do percentual da perda ao grau da repercussão física,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização conforme grau de intensidade, à
luz do artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº
11.482/2007.

2. Já realizado o pagamento da indenização administrativamente, impõe-se a extinção da obrigação.

3. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão n.1077741, 20170310016132APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 406/414).

Diante do exposto,  ao recurso para manter incólume a sentença impugnada.NEGO PROVIMENTO

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação nos termos do § 11, do art. 85 do
CPC, ressalvada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


