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No âmbito do Direito Civil, o nosso ordenamento jurídico prevê o dever de indenizar integralmente o dano à 
vítima (Código Civil, art. 186 e 927). Se o dano for corporal, o magistrado determina a produção de prova 
técnica, a ser realizada pelo médico perito, conforme seus conhecimentos técnicos e científicos da Doutrina. 
O perito deverá informar à autoridade requisitante todos os aspectos e minucias dos diversos parâmetros do 
Dano Pessoal, temporários e permanentes, dentre eles encontra-se o Déficit Funcional Permanente, ou seja, 
o prejuízo anatômico ou funcional apresentado pelo indivíduo periciado. De forma arbitrária, a totalidade do 
indivíduo é valorada em 100% ou 100 pontos. As tabelas ou baremas, nacionais e internacionais, dentro da 
coerência da valoração do dano, tomam como um dos princípios basilares de apuração, que a soma de 
sequelas múltiplas no mesmo membro ou órgão não pode ser superior ao valor da perda de total do membro 
ou órgão, e a soma de sequelas em membros ou órgãos distintos não pode exceder a 100%. Então, para o 
perito adequar-se a este princípio, deve conhecer e utilizar a Regra da Capacidade Restante ou de Balthazard, 
onde a partir da segunda sequela, utilizamos como base não mais os 100%, e sim o percentual restante, após 
a subtração da primeira sequela. Tomamos como exemplo, utilizando os dados da tabela de indenização por 
acidentes pessoais da SUSEP, um indivíduo que apresentou três sequelas: perda total do uso de um dos 
membros superiores – 70%,  perda total da visão de um olho – 30% e anquilose total de um dos quadril – 
20%, o somatório direto das sequelas é 120%, o que é incompatível com os princípios das tabelas. Utilizando 
a regra da Capacidade Restante temos: 
 

% Sequelas na tabela Capacidade Restante Ajuste das Sequelas 

1ª sequela - 70% 100% 
(total) 

70%  
(1ª sequela não necessita de ajuste) 

2ª sequela - 30% 
 

30% 
(100 -70) 

9% 
(30 x 30 : 100) 

3ª sequela - 20% 
 

21% 
(30 - 9) 

4,2% 
(20 x 21 : 100) 

Total: 120% 
(somatório direto) 

17% 
(21 – 4) 

83% 
(utilizar números inteiros) 

 
Lembrando que a ordem das sequelas não altera o resultado final. Logo, empregando-se a regra de 
Balthazard, ajustamos o somatório das sequelas múltiplas, e apuramos o Dano Corporal, de forma adequada, 
em 83%. Ressaltando que este percentual representa a incapacidade fisiológica do indivíduo periciado, sem 
relação com a capacidade laboral, que possui avaliação técnica distinta, sendo esta primordialmente 
descritiva e qualitativa. 
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