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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração nº 1016386-94.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São 
Paulo, em que é embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS, é embargado JAIRO CEZARIO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA 
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E 
FORTES BARBOSA.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Carlos Dias Motta
Relator

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 1016386-94.2014.8.26.0100/50000

Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Embargado: Jairo Cezario

Comarca: São Paulo

Voto nº 13477

Embargos de declaração. Apelação interposta contra a r. 
sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro 
obrigatório DPVAT. Recurso do embargado parcialmente provido, 
por votação unânime. Alegação de contradição do julgado. 
Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que 
decorrem da leitura do v. acórdão. Percentual de incapacidade 
aferido no laudo médico pericial (25%) que não observou o 
disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº. 11.945/2009. Necessidade de 
adequação. Não adstrição do julgador às conclusões periciais (art. 
436 do CPC/73 e art. 479 do CPC/15). Recálculo do percentual de 
incapacidade, à luz das lesões diagnosticadas, que decorreu do 
livre convencimento motivado. Embora não tenha atendido aos 
anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto 
de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma 
Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões 
levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já se tem 
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência 
aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento 
ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Vistos. 

 

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do 

v. acórdão de fls. 163/170, que, por votação unânime, deu parcial 

provimento à apelação interposta pelo embargado.

A embargante alega, em resumo, contradição do julgado, 

aduzindo que: o laudo pericial elaborado nos autos foi claro ao 

diagnosticar a existência de sequelas no joelho e pé esquerdos, concluindo 

que o percentual de perda funcional é de 25%; a indenização securitária 

jamais poderia exceder o valor de R$ 3.375,00, equivalente a 25% do teto 

(R$ 13.500,00). Houve prequestionamento (fls. 01/06).
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É o relatório. 

Decido: 

Primeiramente, cumpre consignar que as decisões 

suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas 

derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas, 

expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v. acórdão 

embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu que: 1) a 

prova pericial reconheceu o nexo de causalidade entre o acidente e as 

lesões produzidas no embargado (anquilose do joelho esquerdo e pé 

esquerdo, deformidade do pé esquerdo e osteomelite no joelho esquerdo); 

2) há incapacidade parcial e permanente; 3) a indenização é devida de 

forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474 do C. STJ), 

observado o regramento vigente à época do infortúnio (tempus regit actum); 

4) a Lei nº. 11.482/2007 (conversão da MP 340/2006) reduziu o teto 

indenizatório para R$ 13.500,00, contudo nem toda incapacidade, 

mormente quando parcial, dá direito à indenização no patamar máximo; 

5) a Lei nº. 11.945/2009 (conversão da MP 451/2008) disciplinou no art. 

3º, § 1º a forma de cálculo do percentual de incapacidade; 6) o percentual 

previsto na tabela (25% para joelho e 50% para pé) deve ser 

proporcionalmente reduzido em 50% para os casos de perdas de 

repercussão média; 7) in casu, a indenização securitária perfaz o total de 

R$ 5.062,50, equivalente a 37,5% (12,5% referente ao joelho - 50% sobre 

25% - mais 25% referente ao pé - 50% sobre 50%) do valor máximo 

segurado, i.e., R$ 13.500,00; 8) sucumbente em maior parte, à 

embargante arcará com as custas e despesas processuais, bem assim com 

os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargado, arbitrados 

em 20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC/73 e art. 85, § 

2º, do CPC/15). É o que constou, expressamente, do julgado:

“Compulsando os autos, inexistiu contrariedade ao acidente de 
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trânsito sofrido pelo autor no dia 30/06/2013 (fls. 08/14). 
Igualmente, induvidoso que a prova pericial (fls. 104/108) 
evidenciou o nexo causal entre o referido infortúnio e as lesões 
produzidas no autor, que padece de “anquilose do joelho esquerdo 
e pé esquerdo, deformidade do pé esquerdo e osteomelite no 
joelho esquerdo” (fls. 106). Consigne-se apenas que o expert 
deixou de estabelecer o grau da lesão apresentada.

Satisfeitos, pois, os requisitos para a fixação da indenização por 
invalidez permanente, falta perquirir o quantum a que o autor faz 
jus. 

Pois bem, segundo orientação jurisprudencial do C. Superior 
Tribunal de Justiça, estabelecida na Súmula nº. 474, “a 
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 
invalidez”.

Demais disso, a par da máxima do tempus regit actum, deve ser 
aplicado à hipótese o regramento vigente à época do infortúnio, 
ocorrido em 30/06/2013. 

Posto isto, é cediço que o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº. 6.194/74, 
em sua redação original, previa que os danos pessoais cobertos 
pelo seguro obrigatório DPVAT compreendiam a indenização por 
invalidez permanente no valor de até quarenta vezes o maior 
salário mínimo vigente no país.

Posteriormente, com a edição da MP 340/2006, em 29/12/2006, 
convertida na Lei nº. 11.482/2007 (DOU 31/05/2007), passou-se 
a prever, no mesmo dispositivo, agora em seu inciso II, o valor 
nominal do prêmio securitário em caso de lesão permanente, no 
importe de até R$ 13.500,00.

Mais recentemente, com a edição da MP 451/2008 (DOU 
16/12/2008), convertida na Lei nº. 11.945/2009 (DOU 
05/06/2009, com efeitos a partir de 16.12.2008), acrescentou-se 
o § 1º ao artigo 3º, ficando disciplinado, in 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: (Redação 
dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 
de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 
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2007)

(...)

§ 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
2009). 

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 (Incluído pela Lei nº 11.945, 
de 2009). 

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. (Incluído pela 
Lei nº 11.945, de 2009).

Denota-se, portanto, que o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 
na redação dada pela Lei nº. 11.482/2007 (DOU 31/05/2007), 
vigente à época do infortúnio, prevê, a título de seguro obrigatório 
de danos pessoais, o pagamento de indenização no valor de até 
R$ 13.500,00, em caso de invalidez permanente.

Neste contexto, ao contrário do que ocorre no caso de morte (inciso 
I), nas hipóteses de invalidez permanente a lei não estabelece um 
valor fixo de indenização, mas apenas um teto até o qual a 
indenização poderá chegar. Daí emerge que não será toda e 
qualquer incapacidade, mormente quando parcial, que dará lugar 
à indenização no patamar máximo. 

In casu, deveria o Perito ter enquadrado as lesões apresentadas 
pelo autor na tabela anexa à Lei nº. 6.194/1974, inserida pela Lei 
nº. 11.945/2009, mencionando, posteriormente, se a perda 
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verificada é de repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) 
ou se caracteriza mera sequela residual (10%), seguindo o 
disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº. 6.194/1974, com redação 
dada pela Lei nº. 11.945/2009.

Ocorre que, como dito, o perito judicial não estabeleceu o grau de 
repercussão da lesão diagnosticada, motivo pelo qual a 
quantificação judicial da lesão em perda de repercussão média 
(50%) decorre de juízo equitativo, não se podendo admitir, em 
prejuízo do segurado, que a perda teria sido de repercussão leve 
(25%) ou que seria o caso de sequelas residuais (10%). 

Destarte, no vertente caso, face à espécie de sinistro sofrida pelo 
autor e à quantificação das lesões dele decorrentes (anquilose do 
joelho esquerdo e pé esquerdo, deformidade do pé esquerdo e 
osteomelite no joelho esquerdo), que acarretaram situação de 
invalidez parcial e permanente, o valor da indenização deve 
observar, nos termos da tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009, o 
percentual de 50% (repercussão média) sobre o valor da 
indenização para a perda completa da mobilidade de um joelho e 
para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, 
correspondente, respectivamente, a 25% e 50% da importância 
segurada total de R$ 13.500,00, para cada segmento (joelho e pé).

Em outras palavras, no caso sub examine, a indenização 
securitária devida à autora perfaz o total de R$ 5.062,50, 
equivalente a 37,5% (12,5% referente ao joelho - 50% sobre 25% - 
mais 25% referente ao pé - 50% sobre 50%) do valor máximo 
segurado, i.e., R$ 13.500,00. 

No mais, tendo em vista a sucumbência maior da ré, a ela caberá 
arcar com as custas e despesas processuais, bem assim com os 
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, que arbitro 
em 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, § 3º, 
do CPC/73, e no art. 85, § 2º, do CPC/15.” (fls. 166/170)

Realmente, denota-se que o percentual de incapacidade 

aferido no laudo médico pericial de fls. 103/109 (25%) não observou o 

disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº. 11.945/2009, ensejando a necessidade 

de adequação. 

De qualquer modo, nos termos do art. 436 do CPC/73 e do 

art. 479 do CPC/15, não está o julgador adstrito às conclusões periciais, 
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de sorte que, no caso vertente, o recálculo do percentual de incapacidade, 

à luz das lesões diagnosticadas, decorreu do livre convencimento 

motivado.

Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da 

embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo com 

o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. 

Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é a de 

compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, 

tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como 

se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, 

observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame” 

(EDcl no AgRg no REsp n. 326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).

No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a sua 

convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 

pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a 

composição do litígio (STJ, 1ª Turma, AI 169.073  AgRg, Min. José Delgado, 

j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e legislação  processual em vigor/ 

Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, 

João Francisco N. da Fonseca  45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 

2013. Página 708) 

O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-SP, 

rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1ª Turma, afirmou: "Mesmo nos embargos 

de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se observar os 

lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, 

omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro 

material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa".

Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem 

entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 
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das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RTJESP 

115/207).

Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade a 

reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que 

não possuem natureza infringente. A propósito, conferir, nesse sentido: RT 

670/198.

Portanto, não é necessário que o julgador analise todas as 

questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já tem 

firmado o seu convencimento. Conforme anotado por Theotônio Negrão, (in 

Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38ª ed., 

Saraiva, em comentários ao artigo 535, p. 661):

“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados 

pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-

se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a 

composição do litígio” (STJ - 1ª Turma  AI 169.073-SP  AgRg., 

rel Min. José Delgado, j. 04.06.98, negaram provimento. No 

mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207).

Assim, tem-se que o v. acórdão analisou, 

fundamentadamente, as questões postas.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria exposta 

pela embargante, não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a 

referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de modo que não 

se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, 

processuais ou a normas especiais.

De qualquer forma, tendo em vista que os presentes 

embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, 
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aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou 

implícito dos embargos de declaração. 

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.  

Carlos Dias Motta

Relator
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