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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 
AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  REPARAÇÃO  DE 
DANOS  MATERIAIS  –  PAGAMENTO 
ADMINSTRATIVO  –  ALEGAÇÃO  DE 
DEBILIDADE  PERMANENTE  DE  MEMBRO  – 
DOCUMENTAÇÃO  ROBUSTA  -  VALOR 
RECEBIDO  PROPORCIONALMENTE  – 
SENTENÇA  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  – 
IRRESIGNAÇÃO DA  SEGURADORA  – 
PRELIMINAR  SUSCITADA DE  CARÊNCIA DE 
AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O 
MÉRITO  –  ANÁLISE  CONJUNTA - QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  EM  DESACERTO  – 
OCORRÊNCIA  –  SEGURO  PAGO  VIA 
ADMINISTRATIVA  –  PROPORCIONALIDADE 
INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 
MEDIDA QUE SE IMPÕE – HARMONIA COMO O 
PARQUET – APLICAÇÃO DO ART. 557, 1º-A, DO 
CPC  – PROVIMENTO  DO  APELO, 
MONOCRATICAMENTE.

− O  autor  teve  seu  direito  reconhecido 
administrativamente,  vindo a receber  o  valor  de 
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 
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reais), fl. 12, ou seja, 70% (setenta por cento) do 
valor máximo insculpido no art. 3º da Lei 6.194/74, 
de  acordo  com  a  reforma  advinda  da  Lei  nº 
11.482/07,  que  é de  R$13.500,00  (treze  mil  e 
quinhentos  reais),  correspondendo  a  sua 
invalidez, pela tabela da legislação pertinente, no 
montante de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos 
e  cinquenta  reais),  com  a  devida  redução  no 
percentual  de  50%  (cinquenta  por  cento), 
referente ao grau de invalidez,  fixado no Laudo 
acostado.

- “Em caso de invalidez parcial, o pagamento do  
seguro  DPVAT  deve  observar  a  respectiva  
proporcionalidade.”  STJ  -  (AgRg  no  AREsp 
8.515/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
28/06/2011, DJe 01/07/2011). Desprovimento.

-  “Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  
recurso  manifestamente  inadmissível,  
improcedente, prejudicado ou em confronto com 
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,  
ou de Tribunal Superior.  (Redação dada pela Lei 
nº 9.756, de 17.12.1998)

§  1o-A  -  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá  
dar provimento ao recurso. (Incluído pela Lei  nº 
9.756, de 17.12.1998)”

VISTOS, etc.,

Alcemir Marques Pereira interpôs Ação de Cobrança c/c danos 
materiais,  para recebimento da diferença do Seguro Obrigatório  DPVAT em 
face  da  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  d  Seguros  Dpvat, alegando,  em 
síntese,  que  foi  vítima  de  acidente  de  trânsito  22  de  dezembro  de  2012, 
submetendo-se a intervenção cirurgica, diante da fratura exposta da tibia direita 
mais fratura da perna, incluindo o tornozelo. 

Informa ainda na exordial que recebeu a quantia de R$4.725,00 
(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), na esfera administrativa. Ao final, 
alega ainda que faz juz à complementação do valor integral do seguro, no valor 
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de 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), diante do seu quadro 
clinico de invalidez da perna direita.

Juntou documentos.

O  demandado  apresentou  contestação,  rebatendo  os  fatos 
alegados e pugnando pela improcedência da demanda.

O MM. Juiz a quo, às fls. 68/71, rejeitou as preliminares arguidas 
e no mérito julgou procedente, em parte, a demanda, condenando a seguradora 
ao pagamento da diferença entre a quantia paga administrativamente e o valor 
do seguro obrigatório legalmente devido, no valor de R$2.025,00 (dois mil e 
vinte e cinco reais).

Irresignado,  a  promovida,  ora  apelante,  em  suas  razões 
recursais, fls. 74/86, arguiu a preliminar de carência de ação, por ausência de 
interesse de agir, também a ausência de Laudo do IML, cerceando seu direito 
de defesa. No mérito, alega a existência do pagamento administrativo no valor 
correspondente à debilidade suportada, conforme a tabela de graduação das 
indenizações. Por fim, requer o provimento do apelo, em face do inconformismo 
com a determinação de complementação da indenização,  já adimplida,  bem 
como com honorários e correção monetária.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  95/102,  requerendo  o 
desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se pronunciar, 
ofertou parecer de fls. 107/108, opinando pela rejeição da preliminar arguida e 
no mérito pelo provimento do recurso.

É o breve relato.

DE CI DO.

Em  análise  da  preliminar  suscitada  pelo  apelante,  de 
carência  de  ação  por  falta  de  interesse  de  agir,  verifico  que  esta  se 
confunde com o mérito, razão pela qual passo a dirimir conjuntamente.

Nos  presentes  autos,  a  ação  ajuizada  tem  o  fito  de 
complementar  a  indenização  do  Seguro  Obrigatório,  que  fora,  através  de 
requerimento administrativo, já adimplida.

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194, de 19.12.1974, tendo 
por  finalidade  dar  cobertura  a  danos  pessoais  causados  por  veículos 
automotores  de  via  terrestre.  Desta  feita,  qualquer  vítima  de  acidente 
envolvendo um veículo automotor de via terrestre - ou seu beneficiário - pode 
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requerer a indenização deste seguro. 

No tocante a  inexistência de Laudo do IML, entendo que não 
merece  delongas,  pois  conforme  se  pode  verificar,  existe  documentos  nos 
autos, capazes de constatar a debilidade permanente do promovente, como o 
laudo fisioterápico de fl. 64 e o Laudo de Verificação e Quantificação de Lesões 
Permanentes,  fls.66/66v,  assinados  por  profissionais  habilitados,  no  qual 
asseveram que a invalidez  do autor,  ora  apelado,  é  no percentual  de 50% 
(cinquenta por cento).

É pacífico o entendimento:

APELAÇÃO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT. 
INDENIZAÇÃO.  PRELIMINARES.  CARÊNCIA IDE-AÇÃO 
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REALIZAÇÃO DE 
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR AINDA DEVIDO 
AO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA 
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA DE  DETERMINAÇÃO  DE 
PERÍCIA  MÉDICA  COMO  REQUERIDA. 
DESNECESSIDADE.  ATESTADO  MÉDICO  APTO  A 
COMPROVAR  0  GRAU  DE  DEBILIDADE.  REJEIÇÃO.  - 
Para  o  recebimento  da  in  efiização  relativa  ao  Seguro 
DPVAT  ou  de  diferen  a  de  pgamen  o  o  qual  entende 
devido, pode o neficiálio ingr sar em J t juízo e o interesse 
de  agir  liga-se  à  necessidade  de  satisfação  de  uma 
pretensão da parte que, se não propuser a demanda, pode 
vir a sofrer um prejuízo.  Havendo documento capaz de 
demonstrar  o  grau  de  debilidade  do  segurado, 
desnecessário  se  torna  a  realização  de  perícia  por 
parte do Instituto Médico Legal. MÉRITO. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  -  DPVAT. 
DEBILIDADES  PERMANENTES.  AVALIAÇÃO  MÉDICA. 
COMPROVAÇÃO. INCAPA CIDADE P PERMANENTE DO 
MEMBRO  INFERIOR  ESQUERDO  EM  70  por  cento  . 
APLICAÇÃO DA LEI N° 11.945/2009. NECESSIDADE DE 
ADEQUAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO. 
MINORAÇÃO.` REFORMA DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 557, § 12-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PROVIMENTO  PARCIAL.  iv  Dispondo  a  lei  que  as 
indenizações serão pagas considerando o valor de até R$ 
13.500,00 treze mil e quinhentos reais, resta evidente que 
o teto indenizatório só é atingido nos casos de morte ou 
invalidez total permanente. 0 art. 557, § 1°-A, do Código de 
Processo Civil, admite que o relator poderá dar provimento 
ao  recurso  desde  que  a  decisão  recorrida  esteja  em 
manifesto  confronto.  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  deibunal 
Superior.  Grifo  nosso.  (STJ  –  Apelação  Cível  - 
Proc.01420120003109001 – Relator:  DES.  FREDERICO 
MARTINHO  DA  NÓBREGA  COUTINHO  -  Data  do 
Julgamento: 13/02/2013)
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Ora,  estando  provado  que  ocorreu  o  acidente  e  que  o 
promovente  sofreu  danos  permanentes  e/ou  definitivos,  devida  é  a 
indenização, pois o objetivo da lei é apenas assegurar indenização pelos danos 
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Ressalta-se que 
não  se  está  supondo que houveram danos  físicos,  e  sim comprovado,  por 
profissional habilitado, de que, realmente, o autor tem debilidade permanente 
na perna direita.

Com  relação  à  quantificação  da  indenização,  objeto  também 
deste recurso, deve ser diretamente proporcional à extensão do dano físico, já 
que  o art.  3º  da Lei  6.194/74,  de acordo com a reforma advinda da Lei  nº 
11.482/07, define o valor máximo do seguro obrigatório em R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais), não estabelecendo qualquer entrave à fixação do valor 
indenizatório de acordo com o grau da debilidade sofrida no acidente.

O  STJ  tem  diversos  julgados  neste  sentido.  Vejamos 
jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  DECISÃO  MANTIDA.  SEGURO  DPVAT. 
INVALIDEZ  PARCIAL  PERMANENTE.  PAGAMENTO  DE 
INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.  OBSERVÂNCIA  DO 
ART. 3º, II DA LEI 6.194/74. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 
DO STJ.
1- O art. 3º, II, da Lei 6.194/74 (redação determinada pela 
Lei  11.482/2007)  não  estabelece,  para  hipóteses  de 
invalidez  permanente,  um valor  de indenização fixo  mas 
determina um teto que limita o valor da indenização.
2.  Em caso de invalidez parcial,  o pagamento do seguro 
DPVAT  deve  observar  a  respectiva  proporcionalidade. 
Precedentes.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, 
quando  a  orientação  do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo 
sentido da decisão recorrida" Súmula 83 do STJ.
3.  Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  8.515/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 
01/07/2011)

A Lei nº 6.194/74 - art. 3o  prevê que: 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). 

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 
11.482, de 2007)

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)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 
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despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

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

(art. 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974)

Perda  anatômica 
e/ou  funcional 
completa  de  um 
dos  membros 
inferiores

70

Vejamos o entendimento do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  DPVAT.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  DPVAT.   INVALIDEZ  PARCIAL.  
INDENIZAÇÃO    PROPORCIONAL. 
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. Grifo nosso
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no 
AREsp  148.287/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO 
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA, 
julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012)

Outrossim, consta na inicial que o apelado teve seu direito 
reconhecido administrativamente, vindo a receber o valor de R$4.725,00 
(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), fl. 12, ou seja, 70% (setenta 
por cento) do valor máximo, de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
que corresponde a sua invalidez, pela tabela da legislação pertinente, no 
montante de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais com a 
devida redução no percentual de 50% (cinquenta por cento), referente ao 
grau de invalidez, fixado no Laudo acostado.

Assim, o valor pago administrativamente pela apelante está de 
acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida pelo apelante, não havendo 
que se falar em recebimento de diferença do referido Seguro.

Ante o exposto, em harmonia com o Parquet, e com fulcro no art. 
557, §1º-A, do CPC, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO APELO, para 
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reformar in  totum a  sentença  objurgada,  julgando  improcedente  a  ação  de 
cobrança, c/c reparação de danos materiais, interposta por Alcemir Marques 
Pereira em desfavor da seguradora Líder dos consórcios de seguro DPVAT. 

Em ato contínuo, condeno o autor Alcemir Marques Pereira ao 
pagamento das custas processuais e verba honorária, no percentual de 10% 
sobre o valor da causa, porém com as ressalvas da regra estatuída no art. 12, 
da Lei  1060/1950, suspendendo a exigibilidade  incumbida,  pelo período de 
cinco 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

P.I.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator 
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