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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
COMPLEMENTAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO
DPVAT  PAGA  NA  VIA  ADMINISTRATIVA.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA  PARA
ADEQUAÇÃO  DO  GRAU  DA INVALIDEZ.  PAGAMENTO
EXTRAJUDICIAL  SUFICIENTE.  INEXISTÊNCIA  DE
SALDO  A  QUITAR.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA.  DISCORDÂNCIA  DA
PERÍCIA.  COLAÇÃO  AOS  AUTOS  DE  AVALIAÇÃO
INFORMANDO  PERCENTUAL  DE  30%  (TRINTA  POR
CENTO)  DE  DANO  FUNCIONAL  NA  MÃO.  LAUDO
OFICIAL  REALIZADO  COM  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL
CONCLUINDO  PELA  INVALIDEZ  PERMANENTE  DE
DEDO  NO  PATAMAR  DE  10%  (DEZ  POR  CENTO).
PREVALÊNCIA DO QUE FORA REALIZADO EM JUÍZO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Comprovada a debilidade permanente parcial, através de
laudo  realizado  por  perito  oficial,  devida  é  a  indenização
fixada na Lei n. 11.482/2007.

-  “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez.” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

-  “SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  DO  JUIZADO  ESPECIAL.  ACOLHIDA.
LAUDO  ELABORADO  POR  PERITO  NÃO  OFICIAL.
NECESSIDADE  DE  PERICIA  MÉDICA.  RECURSO
PROVIDO. Não se admite o laudo médico particular para
comprovar  a  invalidez  permanente,  que  deve  ser
demonstrada por laudo oficial do iml (art. 5º, § 5º, da Lei
nº   6.194/74)     ou,      subsidiariamente,     por      perícia
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jurisdicionalizada. As  causas  que  demandam  de  prova
pericial  fogem  da  competência  dos  juizados,  por  não  se
coadunarem com o rito e os princípios norteadores.” (TJMT;
RCIN  301/2013;  Turma  de  Câmaras  Criminais  Reunidas;  Rel.
Des.  Valmir  Alaércio  dos  Santos;  Julg.  30/04/2013;  DJMT
12/06/2013; Pág. 57) (grifei)

                     VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Silvano Fernandes da Cruz  ajuizou Ação de Cobrança em face da  Itaú

Seguros S/A., objetivando o recebimento de complementação da indenização do seguro

obrigatório recebida na via administrativa. 

Aduz que sofreu acidente automobilístico em 11/03/2012, do qual resultou

debilidade parcial permanente em uma das mãos, com perda funcional de 30% (trinta por

cento), recebendo da seguradora a quantia de R$ 2.362,00 (dois mil trezentos e sessenta

e dois reais), quando a devida seria de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). 

 

Na sentença (fls.130/132), o Juiz julgou improcedente o pedido, entendendo

que o valor dispendido pela promovida foi suficiente para quitar o seguro, uma vez  que  a

debilidade constatada na perícia oficial, realizada nos autos, foi de apenas um dedo da

mão, e o grau de perda da função foi de 10% (dez por cento), que, conforme a tabela de

graduação das lesões, chega-se ao valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Irresignado, o autor apelou (fls. 134/136), sustentando, basicamente, haver

divergêcia entre o laudo por  ele  apresentado,  que também foi  realizado por  perita,  e

aquele obtido em juízo.

Alega que no exame encartado ao processo junto com a inicial a profissional
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concluiu que houve diminuição funcional da mão esquerda, no percentual de 30% (trinta

por cento), enquanto o que foi realizado em juízo declarou haver debilidade apenas em

um dedo, no grau de 10% (dez por cento).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente o

decisum a quo.

Contrarrazões ofertadas – fls.148/154.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando

pelo desprovimento do recurso – fls.162/163-verso.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se  que  o  magistrado  de  base, ao  prolatar  a  sentença,  julgou

improcedente o feito,  entendendo que o pagamento realizado na via administrativa foi

suficiente para quitar o seguro devido ao promovente, inexistindo saldo remanescente a

ser adimplido.

Inicialmente, registro que o julgador de primeiro grau adequou corretamente

o  quantum indenizatório ao grau da invalidez suportado pelo autor,  conforme passo a

demonstrar detalhadamente a seguir. 

     

Pois  bem,  em se tratando  de  sinistro  ocorrido  em 2012,  ou  seja,  sob a

vigência da Lei nº 6.194/74, com a alteração dada pela Lei 11.482/07, deve-se utilizar

como parâmetros de condenação os valores previstos na novel legislação, que dispõe

que a indenização a ser paga é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o

caso de invalidez permanente ou morte. 

Vejamos o que dispõe o artigo 8º da referida lei:

Des. José Ricardo Porto
3



AP. 0003513-95.2013.815.0011

Art.  8.º.  Os arts.  3.º,  4.º,  5.º  e  11 da Lei  n.º  6.194,  de  19 de
dezembro  de  1974,  passam  a  vigorar  com  as  seguintes
alterações:

Art. 3.º – Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2.º 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.(...).”

Acerca da questão, apresento decisão desta Corte de Justiça:

“AGRAVO  INTERNO.  DPVAT  –  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  –
PERDA  DE  DEDO  MÍNIMO  –  INVALIDEZ  PERMANENTE  –
COMPROVAÇÃO  –  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  NO  VALOR
MÁXIMO – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO –
INEXISTÊNCIA  DE  TABELA  MENSURANDO   GRAU  DE
INVALIDEZ – DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O pagamento
do seguro DPVAT deve ser realizado com base na lei vigente na
data da ocorrência do sinistro. Considerando a gravidade da lesão
e tendo em vista a função social do seguro DPVAT, bem como o
reduzido valor previsto na lei de regência, impõe-se a fixação da
indenização no valor máximo”.1 (grifou-se)

No tocante  à  fixação do  quantum arbitrado, observe-se  que  a  norma

acima previa uma reparação de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os

casos de invalidez permanente.  

Dito isto, só nos resta adequar a debilidade constatada e o seu respectivo

grau à tabela anexa à Lei nº 11.945/09, para se chegar ao valor proporcional devido pela

seguradora.

Sobre do tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  DPVAT.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.
INVALIDEZ  PARCIAL.  INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.

1 - TJPB, A.Int 031.2008.000242-6/001, Princesa Isabel, Rel. Des. José Ricardo Porto, DJPB 20/07/2010, pág. 5.
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PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento
de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT  deve,  por  igual,  observar  a  respectiva
proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez
devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental
não provido.2 (grifei)

CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).  INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL  DO  SEGURO.
POSSIBILIDADE.  TABELA  PARA  CÁLCULO  DE  INVALIDEZ.
INDENIZAÇÃO  LEGAL.  VALOR  QUANTIFICADO  EM
SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º.  DATA
DE  APURAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  A
QUO.EVENTO  DANOSO. IMPROVIMENTO  I.  Em  caso  de
invalidez parcial,  o pagamento do seguro DPVAT deve,  por
igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes
do  STJ.II.  A  indenização  decorrente  do  seguro  obrigatório
(DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo
vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até
o efetivo pagamento. III. Agravo regimental improvido.3 (grifei)

CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE  PARCIAL.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 1. Em situações de invalidez parcial, é correta
a  utilização  de  tabela  para  redução  proporcional  da
indenização  a  ser  paga  por  seguro  DPVAT.  Precedente.  2.
Agravo regimental a que se nega provimento.4   

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  -  DPVAT.  INVALIDEZ.  CÁLCULO
PROPORCIONAL.1 -  Consolidou-se a jurisprudência do STJ
no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo
proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o
grau de invalidez. Precedentes.2 - Agravo regimental a que se
nega provimento.5

No mesmo sentido é a Súmula nº 474, do Tribunal da Cidadania, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário,  será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  da
invalidez.”

2 - AgRg no AREsp 148.287/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/05/2012, DJe 25/05/2012.
3 -AgRg nos EDcl no REsp 1215796/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 07/04/2011, DJe 15/04/2011.
4AgRg no Ag 1368795 / MT, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, D.J.: 12/04/2011.
5AgRg no Ag 1360777 / PR, Rel.:Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, D. J.: 07/04/2011. 

Des. José Ricardo Porto
5



AP. 0003513-95.2013.815.0011

Dito isto, considerando que, nos termos da tabela, a perda anatômica e/ou

funcional completa de qualquer um dos dedos da mão fora o polegar corresponde a

10% (dez por cento), do valor máximo estabelecido, bem ainda levando-se em conta

que o laudo médico oficial do autor (fls.95) constatou que a debilidade permanente

se deu na proporção de 10% (dez por cento), chega-se a seguinte equação:

- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)  X 10% X 10% = R$ 135,00

(cento e trinta e cinco reais).

Portanto, tendo em conta que a quantia paga administrativamente foi de R$

2.362,00 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais), conforme informou o demandante

por ocasião da sua inicial, não há saldo a ser quitado pela promovida.

Quanto à alegada divergência havida entre laudos constantes nos autos,

importa frisar que a avaliação merecedora de credibilidade é aquela realizada por perito

nomeado pelo juízo, constituindo, assim, prova oficial.

Registre-se,  ainda,  que  a  perícia  apontada  pelo  autor  foi  produzida  por

profissional particular, de forma unilateral, não podendo prevalecer sobre aquela realizada

sob o crivo da justiça.  

Acerca da questão, colaciono pertinente julgado:

“SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ACOLHIDA. LAUDO
ELABORADO POR PERITO NÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE
PERICIA  MÉDICA.  RECURSO  PROVIDO.  Não  se  admite  o
laudo  médico  particular  para  comprovar  a  invalidez
permanente, que deve ser demonstrada por laudo oficial do
iml (art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74) ou, subsidiariamente, por
perícia jurisdicionalizada. As causas que demandam de prova
pericial  fogem  da  competência  dos  juizados,  por  não  se
coadunarem com o rito e os princípios norteadores.(TJMT; RCIN
301/2013;  Turma  de  Câmaras  Criminais  Reunidas;  Rel.  Des.
Valmir Alaércio dos Santos;) (grifei)
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Ademais, importa relatar que os trâmites processuais para a realização do

exame  foram  devidamente  respeitados,  ocorrendo  a  publicação  dos  atos  vinculados,

dentre  os  quais  a  intimação  das  partes  para  indicarem  assistentes  técnicos  e/ou

formularem  quesitos,  bem  como  a  data  da  avaliação  (fls.80  e  fls.90),  não  havendo

insurgência  do  demandante quanto  a  estes pontos,  só vindo a  se manifestar  após a

conclusão  da  avaliação,  haja  vista  o  resultado  não  lhe  ter  agradado.  Contudo,  não

apontou qualquer vício capaz de macular a lisura da perícia.     

Diante do exposto, DESPROVEJO O APELO, mantendo-se a sentença em

todos os termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR 

                                                                                       J/05RJ/12
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