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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1009792-27.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é 
apelante JOSEFINA ALVES DA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), 
é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA 
FERREIRA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1009792-27.2016.8.26.0510

Apelante: Josefina Alves da Silva Costa 
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Comarca: Rio Claro

Voto nº 13432

Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório 
DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora. 
Acidente ocorrido em 27/01/2015. Pagamento 
administrativo de R$ 2.362,50 em 26/02/2016.  
Prova pericial que reconheceu o nexo de causalidade entre 
o acidente e a lesão produzida na autora (sequela em 
membro inferior direito). Incapacidade parcial e 
permanente. Indenização devida de forma proporcional 
(Súmula 474 do C. STJ). 
Aplicabilidade do regramento vigente à época do 
infortúnio (tempus regit actum). Com a edição da MP 
340/2006, em 29/12/2006, convertida na Lei nº. 
11.482/2007 (DOU 31/05/2007), o art. 3º, inciso II, da Lei 
nº. 6.194/74 passou a prever, a título de seguro obrigatório 
de danos pessoais, o pagamento de indenização no valor de 
até R$ 13.500,00 (teto máximo), em caso de invalidez 
permanente. Significa dizer que não será toda e qualquer 
incapacidade, mormente quando parcial, que dará lugar à 
indenização no patamar máximo. Ausência de contradição 
no laudo. Mero inconformismo da parte com relação às 
conclusões do perito. 
Posteriormente, 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), 
disciplinou-se, no art. 3º, § 1º, da Lei nº. 6.194/74, que 
quando se tratar de invalidez permanente parcial 
incompleta: 1) a perda anatômica ou funcional será 
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 
ou corporais previstos na tabela incluída pela Lei nº. 
11.945/2009, correspondendo a indenização ao valor 
resultante da aplicação do percentual ali estabelecido 
(70%) ao valor máximo da cobertura, isto é, R$ 13.500,00 
(inciso I); 2) em seguida, com base no inciso II, proceder-
se-á à redução proporcional da indenização auferida (R$ 
9.450,00), que corresponderá a 25% para os casos de 
perdas de repercussão leve (R$ 2.362,50). 
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Em suma, o valor da indenização deve observar o 
percentual de 25% sobre o valor da indenização para a 
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 
membros inferiores, corresponde a 70% da importância 
segurada total de R$ 13.500,00. In casu, a indenização 
securitária perfaz o total de R$ 2.362,50, equivalente a 
17,5% (25% sobre 70%) do valor máximo segurado, i.e., 
R$ 13.500,00.
Recebimento administrativo da importância de R$ 
2.362,50. Pagamento efetuado em valor equivalente àquele 
efetivamente devido, nada mais sendo devido a título de 
complementação. 
Honorários recursais. Elevação em R$ 300,00 da verba 
honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. 
sentença, totalizando R$ 1.500,00, o que atende aos 
requisitos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. 
Sentença mantida. Apelação desprovida.  
 

 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Josefina Alves da Silva Costa, contra a r. sentença de fls. 189/190, 

cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação de 

cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT movida em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, fazendo-o nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo (artigo 487, I, do NCPC). Arcará a 

autora com o pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.200,00, ressalvada a 

Gratuidade”. 

 Apela a autora (fls. 192/199), sustentando, em 

síntese, que: o laudo pericial produzido em Juízo é contraditório; 

devem ser consideradas as condições pessoais da vítima; possui três 

centímetros de encurtamento de um membro inferior em relação ao 
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outro; a tabela de gradação das lesões só é favorável à seguradora 

apelada; a lesão apurada compromete sua capacidade como um 

todo; não se pode admitir a aplicação de percentuais sobre 

percentuais; faz jus à indenização securitária no patamar máximo, 

acrescida de consectários legais a contar do evento danoso; o ônus 

da sucumbência deve ser atribuído, integralmente, à apelada.     

O recurso foi regularmente processado, com 

apresentação de resposta (fls. 202/206).

É o relatório. 

Decido:

Compulsando os autos, inexistiu contrariedade ao 

acidente de trânsito sofrido pela autora em 27/01/2015 (fls. 27/30). 

Igualmente, induvidoso o pagamento administrativo de indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50, em 26/02/2016 (fls. 36).

No mais, denota-se que a prova pericial evidenciou o 

nexo causal entre o referido infortúnio e a lesão produzida na autora, 

que padece de sequela em membro inferior direito (fls. 164/173). 

Inequívoco, ainda, ter o expert concluído que a limitação sofrida é 

parcial e permanente, da ordem de 17,5% do valor máximo da tabela 

vigente à época do fato, consignando, ademais, que a lesão é de grau 

leve.

Satisfeitos, pois, os requisitos para a fixação da 

indenização por invalidez permanente, falta perquirir o quantum a 

que a autora faz jus. 

Pois bem, segundo orientação jurisprudencial do C. 

Superior Tribunal de Justiça, estabelecida na Súmula nº. 474, “a 
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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 27/01/2015. 

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 
2007)

(...)

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 
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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. 
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Consigne-se, por oportuno, que o fato de o acidente 

ter acarretado o encurtamento de uma das pernas da autora não 

enseja, necessariamente, o direito à indenização securitária no 

patamar máximo, não se antevendo a alegada contradição no laudo 

pericial apresentado, mas mero inconformismo da parte com relação 

às conclusões do perito.   

Por isso, no caso vertente, face à espécie de sinistro 

sofrida pela autora e à quantificação da lesão dele decorrente 

(sequela em membro inferior direito  fls. 171/172), que acarreta 

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 25% (perda de repercussão leve) sobre o valor da 

indenização para a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores, correspondente a 70% da importância 

segurada total de R$ 13.500,00.

Em outras palavras, no caso sub examine, a 

indenização securitária devida à autora perfaz o total de R$ 

2.362,50, equivalente a 17,5% (25% sobre 70%) do valor máximo 

segurado, i.e., R$ 13.500,00. 

Não se olvide, contudo, que a autora recebeu 

administrativamente a referida importância de R$ 2.362,50 (fls. 36). 

Desse modo, tendo o pagamento administrativo sido efetuado em 

valor equivalente àquele efetivamente devido, nada mais se faz 

devido a título de complementação. Nesse sentido, confira-se:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)  INDENIZAÇÃO 
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO   PROVA 
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PERICIAL MÉDICA CONCLUSIVA A RESPEITO DA 
INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL DO AUTOR, 
NO VALOR DE 35% (50% de 70%)   PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVO EFETUADO EM VALOR 
CORRESPONDENTE A TAL GRAU DE INCAPACIDADE   
SÚMULA 474 DO STJ   INCIDÊNCIA DA LEI Nº  
11.945/09  PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO 
IMPROCEDENTE   SENTENÇA REFORMADA.
- Dá-se provimento ao recurso.
(Apelação nº. 0032604-09.2012.8.26.0482; Relator: Edgard 
Rosa; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 25ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
22/10/2015; Data de registro: 24/10/2015)

Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de diferença 
de seguro obrigatório. Alegada invalidez permanente. 
Laudo pericial elaborado por perito do IMESC que constata 
incapacidade parcial permanente no percentual de 35%. 
Pagamento parcial equivalente a 4.725,00, feito 
administrativamente. Ação julgada improcedente. Apelação 
da autora. Pretensão ao recebimento de diferença entre o 
valor pago e 70% de R$13.500,00. Laudo pericial que 
aponta grau de invalidez no patamar de 35%, sendo 50% 
sobre os 70%. Déficit moderado do membro inferior. 
Possibilidade de observância do grau de invalidez 
constatado por perícia médica. Súmula 474 do C. STJ. 
Incapacidade parcial e permanente caracterizada. 
Percentual fixado de acordo com a Tabela expedida pela 
SUSEP. Inexistência de vedação. Autora que já recebeu 
administrativamente a quantia equivalente ao seu 
percentual de invalidez. Sentença mantida. Recurso 
improvido.
(Apelação nº. 0004736-16.2012.8.26.0269; Relator: 
Francisco Occhiuto Júnior; Comarca: Itapetininga; Órgão 
julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 28/05/2015; Data de registro: 29/05/2015)

Sem prejuízo, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do 

CPC/2015, elevo os honorários sucumbenciais em R$ 300,00, 

totalizando R$ 1.500,00, o que atende aos requisitos do precitado 

dispositivo legal.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria 

constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, 

com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Carlos Dias Motta

Relator
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