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APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  —  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  (DPVAT)  —  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  — 
COMPLEMENTAÇÃO  DA  VERBA  INDENIZATÓRIA  — 
IMPROCEDÊNCIA —  IRRESIGNAÇÃO  —  INVALIDEZ 
PERMANENTE  —  QUANTUM INDENIZATÓRIO  PAGO 
ADMINISTRATIVAMENTE  ACIMA  DO  VALOR  DEVIDO  — 
DESPROVIMENTO.

— Em se tratando de indenização de seguro obrigatório DPVAT, deve 
ser  aplicada  a  lei  em  vigor  à  época  do  sinistro,  no  caso  a  Lei  nº 
11.945/2009, restando inequívoco, destarte, à luz de tal disciplina, que a  
debilidade permanente parcial  de membro inferior,  acometida ao autor,  
configuram invalidez permanente, autorizando a aplicação proporcional  
da indenização, de acordo com o grau da lesão, nos termos do artigo 3º, §  
1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Ferreira de Lima contra a 
sentença de fls. 94/95v, proferida pela magistrada a quo, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro 
Obrigatório (DPVAT), ajuizada em face do Unibanco AIG Seguros S/A, que julgou improcedente 
o pedido inicial.

A apelante, em suas razões recursais (fls.  98/100), sustenta que faz jus a 
complementação no valor de R$ 6.412,50, valor correspondente a incapacidade permanente de 50% 
(cinquenta por cento) do total de R$ 13.500,00.

O  apelado  apresentou  contrarrazões  (fls.  105/109), requerendo o 



desprovimento do recurso.
 
Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de 

fls. 116/118, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório, para que se mantenha incólume o 
decisório  guerreado,  ante  a  inexistência  de  quaisquer  valores  a  serem  complementados  pela 
seguradora recorrida.

É o Relatório. 

VOTO

A lide resume-se ao fato do promovente, ora apelante, afirmar que foi vítima 
de acidente automobilístico, no dia 27 de fevereiro de 2014, que lhe ocasionou debilidade de caráter 
permanente. Assegurou, ainda, que faz jus à percepção do teto indenizatório, porém, a seguradora 
disponibilizou apenas o pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta reais). 
Nesses termos, ajuizou a presente ação, requerendo a complementação do quantum indenizatório. 

Para fazer prova de suas alegações, juntou os documentos de fls. 05/25.

O magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta que há provas suficientes nos autos que demonstram o 
direito da mesma em receber a complementação da indenização.

Pois bem.

De acordo com esse cenário e considerando que o sinistro se deu após a 
vigência  da  Lei  11.945/09,  vê-se  que  a  indenização  deve  ser  proporcional  aos  danos 
experimentados, como determina a tabela constante no anexo da referida norma, que também deu 
nova redação à Lei nº 6.194/74, vazada nos seguintes termos: 

“ 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: […] 
§ 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: [...] 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)”. 

Em estrita e inequívoca consonância com a disciplina legal acima transcrita, 
evidencia-se  que  a  tabela  citada  no  artigo  em  referência  determina  ser  no  patamar  de  50% 
(cinquenta por cento) o valor da indenização em casos de perda anatômica e/ou funcional completa 
de um dos membros inferiores 



Isto posto, tenho que a indenização securitária devida ao autor, da forma 
estabelecida na sentença, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da prevista ao pagamento de 
“perda  anatômica  e/ou  funcional  completa  de  um dos  membros  inferiores”,  que,  por  sua  vez, 
implica no equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável (R$ 13.500,00 – treze mil e 
quinhentos reais),  afigura-se irretocável e condizente com as reais  peculiaridades envolvidas no 
caso concreto.

Assim, o valor devido ao apelante é o correspondente a 50% do calculado 
de 70% de montante total R$ 13.500,00, melhor dizendo, o percentual de 50% é calculado sobre o 
valor  de  R$ 9.450,00,  resultando em R$ 4.725,00.  Com a  informação pelo  apelante  de  que já 
recebeu  da  seguradora administrativamente  R$  7.087,50,  não  há  direito  a  complementação, 
portanto, irretocável a sentença prolatada.

Por tais razões, nego provimento ao recurso apelatório.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega, 
Promotor de Justiça.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Ferreira de Lima 
contra a sentença de fls. 94/95v, proferida pela magistrada a quo, nos autos da Ação de 
Cobrança  do  Seguro  Obrigatório  (DPVAT),  ajuizada  em  face  do  Unibanco  AIG 
Seguros S/A, que julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 98/100), sustenta que 
faz jus a complementação no valor de R$ 6.412,50, valor correspondente a incapacidade 
permanente de 50% (cinquenta por cento) do total de R$ 13.500,00.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 105/109), requerendo o 
desprovimento do recurso.

 
Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o 

parecer de fls. 116/118, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório, para que se 
mantenha incólume o decisório guerreado, ante a inexistência de quaisquer valores a 
serem complementados pela seguradora recorrida.

É o Relatório. 

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 21 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


	A C Ó R D Ã O
	Apelação Cível nº 0000759-48.2014.815.0561 — Comarca de Coremas
	Apelação Cível nº 0000759-48.2014.815.0561 — Comarca de Coremas

