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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000306-39.2011.815.0341
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São João do Cariri 
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado para substituir
a  Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Marcos Wender Bezerra dos Santos
ADVOGADO: Marcílio Evangelista de Souza
APELADO: MAPFRE – Vera Cruz Seguradora S/A
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA  DE SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA
INEXISTENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

- É necessária a comprovação da invalidez permanente e seu caráter
definitivo, para o pagamento do seguro obrigatório.

- Uma vez demonstrado, por meio de laudo elaborado por
profissional  competente, que o apelante não sofreu invalidez
permanente, em decorrência de acidente automobilístico, mostra-se
descabido o pagamento do seguro DPVAT.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à
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apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  MARCOS  WENDER
BEZERRA DOS SANTOS em face de MAPFRE – VERA CRUZ SEGURADORA S/A
contra sentença (f. 106/107) do Juiz da Vara Única da Comarca de São João do
Cariri, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que julgou
improcedente o  pedido  exordial,  por  entender  que,  de  acordo com laudo
médico acostado aos autos, inexiste debilidade ou deformidade que justifique o
recebimento da indenização pleiteada. 

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois não resta
dúvida das sequelas residuais, em razão de acidente automobilístico ocorrido no
dia  14  de  setembro  de  2008,  escudando  sua  irresignação  nas  respostas
referentes aos quesitos 12º, 13º e 16º do Laudo respectivo (f. 109/117).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (f. 120/125)

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento  do  feito,  sem adentrar  no  mérito  recursal  por  ausência  de
interesse público (f. 132/139).

É o relatório.

             VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA 
           Relator

Trata-se de apelação cível por meio da qual o autor da demanda se
insurge contra a sentença que julgou improcedente seu pedido, em razão da
ausência de invalidez permanente.

Na inicial, o promovente afirma que foi vítima de acidente de trânsito
em 14 de setembro de 2008, o que resultou em debilidade permanente da
função  mastigatória  e  na  fonação,  razão  do  pedido  de  seguro  obrigatório
DPVAT.

Ao analisar o feito, o Juiz a quo entendeu que a perícia judicial não
constatou  a  existência  de  debilidade  ou  invalidez  permanente,  pressuposto
exigido pela Lei n. 6.194/1974 para o recebimento do Seguro DPVAT.
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A  controvérsia  se  estabelece  em  torno  da  existência  ou  não  de
invalidez  permanente  do  apelante.  Este  alega  que  faz  jus  à  indenização,
embasando sua irresignação nas respostas dos quesitos n.  12, 13 e 16, do
laudo de f. 56/57, que transcrevo abaixo:

Quesito: 12º - A perda de elementos dentários gera deficiência estética e
consequentemente problemas na articulação têmporo mandibular (ATM),
causando muitas vezes dores de cabeça?

Resposta:  Sim,  pois,  dificulta  tanto  na  fonação,  quanto  da  função
mastigatória, pois, cada elemento dentário tem sua peculiaridade diante do
arcabouço.

Quesito:  13º  -  A  perda  de  elementos  dentários  causa  deficiência  na
função mastigatória:

Resposta: Sim.

Quesito  16º  -  A  perda  de  elementos  dentários,  que  gera
comprometimento da função mastigatória, pode causar prejuízo a função
digestiva? 

Resposta: Sim, pois uma mau-trituração dos alimentos necessita de mais
suco gástrico. Pode tirar nutriente dos alimentos, ocasionando prejuízo o
suco digestivo.

Pois bem, prima ictu oculi, pela leitura das respostas referentes aos
quesitos, nos quais o autor/apelante se ampara para receber indenização de
Seguro  DPVAT,  entende-se  que  não  assiste  razão  os  seus  fundamentos
apelatórios. Não obstante, pertinente dizer que em nenhum momento o mesmo
provou ter sofrido as sequelas acima citadas, melhor dizendo, foram quesitos
efetivados para se saber em caso de acontecimento, o que resultaria.

Não obstante, o quesito 15º tem a seguinte redação: “A ausência
de  elementos  dentários  e  a  fratura  da  mandíbula  apresentados
resultam debilidade permanente na função mastigatória e na fonação
do periciando?”  A resposta a esta questão foi  a seguinte: “Permanente
não, mas se faz necessário reabilitar a forma estética e mastigatória.”

Ora,  facilmente  comprovamos  que  o  autor,  em  decorrência  do
acidente sofrido, não ficou com sequelas de cunho permanente, o que veda o
pagamento  de  indenização  de  Seguro  DPVAT,  já  que  este  é  taxativo  nesse
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norte.

O seguro obrigatório DPVAT consiste em modalidade de seguro cuja
contratação é obrigatória por lei, tendo a finalidade de indenizar as vítimas de
acidentes que envolvam veículo automotor de via terrestre, seja em caso de
morte,  invalidez  permanente  ou  como  ressarcimento  das  despesas  médico-
hospitalares. Segundo estabelece o artigo 5º,  caput, da Lei 6.194/74, lei  de
regência do seguro obrigatório, “o pagamento da indenização será efetuado,
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa”.

In casu, apesar de o apelante ter juntado aos autos comunicação de
ocorrência comprovando o sinistro do qual foi vítima (f. 12/15), não logrou êxito
em demonstrar a invalidez permanente de que restou acometido, em razão das
lesões sofridas.

A  legislação  pertinente  à  espécie,  embora  determine  que  o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e
do dano decorrente (art.  5º da Lei nº 6.194/1974), exige que a comprovação
da  invalidez  se  dê  por  perícia  médica,  ou  seja,  por  meio  de  laudo  médico
conclusivo que defina se é permanente ou não a deformidade.

Nos  autos  não há  prova em contrário, suficiente a demonstrar a
incapacidade permanente da vítima, o que inviabiliza o pedido de reforma da
sentença. Então, desconstitui-se qualquer vínculo obrigacional da seguradora
apelada com o apelante.

Convém  esclarecer  que  não  restaram  ignorados os documentos
acostados, acerca do fato em si, pois, caberia ao apelante o ônus de provar a
sua invalidez permanente e os danos sofridos por meio de documento hábil. 

Nesse contexto, não restou demonstrada a existência de debilidade
ou invalidez permanente de membro, sentido ou função, pressuposto exigido
pela Lei 6.194/1974 para o recebimento do seguro DPVAT.

No  caso  concreto,  não  tendo  a  parte  autora  comprovado  a  sua
invalidez permanente, ônus que lhe competia, conforme art. 333, I, do CPC,
que diz que o 'ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos
de seu direito', não fazendo jus a percepção da indenização do seguro DPVAT. 

Destaco jurisprudência pátria sobre a matéria:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO NÃO PROVIDO.1

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE
PROVA  DA  INVALIDEZ  PERMANENTE.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, § 3º,
CPC.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1  -  O  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  COM  BASE  NO  SEGURO  OBRIGATÓRIO  SE
RESTRINGE  ÀS  HIPÓTESES  DE  MORTE  DA  VÍTIMA  OU  DE
INVALIDEZ  PERMANENTE,  AINDA  QUE  PARCIAL,  ALÉM  DA
POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO POR DESPESAS MÉDICAS QUE SE
FIZEREM  NECESSÁRIAS  EM  RAZÃO  DO  ACIDENTE.  NÃO  HÁ
PREVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DEFORMIDADE OU DANOS
ESTÉTICOS. (…) 3 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (GRIFO NOSSO). 2

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. LEI 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. DA
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  À  INCAPACIDADE  DO  AUTOR.  A
comprovação  da  invalidez  permanente,  total  ou  parcial,  é
responsabilidade da parte autora e deve se dar através de laudo
oficial. Se o laudo for particular, deverá haver outros elementos de prova,
como tratamentos e exames. No caso concreto,  não tendo a parte
autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja,
sua  efetiva  invalidez  permanente,  ônus  que  lhe  competia  (art.
333, I, do CPC), não faz jus a percepção da indenização do seguro
DPVAT. APELO PROVIDO. 3

APELAÇÃO CÍVEL.  DPVAT.  INVALIDEZ TEMPORÁRIA.  PERÍCIA  JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. O seguro obrigatório foi
criado para indenizar as vítimas de seqüelas permanentes ocasionadas em
acidente  de  trânsito.  Em  tendo  a  perícia  judicial  constatado  a
ausência de invalidez de caráter permanente da vítima, não há
como  ser  modificada  a  sentença  que  atribuiu  juízo  de
improcedência ao pedido indenizatório.  Indenização indevida.  O
Laudo Médico particular é dotado de unilateralidade, não servindo para o
fim  de  comprovar  a  permanência  da  incapacidade,  quando
desacompanhada  de  contexto  probatório  a  complementá-lo.  Sentença
mantida. APELO DESPROVIDO.4 

1 TJ/RS - AC. Nº 70048966568. Relator: Ney Wiedemann Neto, Sexta Câmara Cível. Julgado: 06/07/2012. Publicado:
11/07/2012.
2  TJMG  –  AC.  nº  1.0701.09.282675-2/001,  Rel.  Des.(a)  José  Marcos  Vieira,  16ª  Câmara  Cível,  julgamento  em

11/07/2012, publicação da súmula em 20/07/2012.
3 TJ/RS - AC.  Nº 70047989132. Relator:  Gelson Rolim Stocker.  5ª Câmara Cível.  Julgado: 27/06/2012.  Publicado:
04/07/2012.

4 TJ/RS  -  AC.  Nº  70041551383.  Relator:  Romeu  Marques  Ribeiro  Filho.  5ª  Câmara  Cível.  Julgado:  20/04/2011.
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APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. Só faz jus ao recebimento da indenização do seguro DPVAT a
vítima de acidente que ficou inválida, parcial  ou totalmente, em caráter
permanente.5

PROCESSO CIVIL - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PROVA - ÔNUS DO
ACIDENTADO - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL -
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. As provas carreadas demonstram que não ficou
a vítima incapacitada permanente, o que, desta forma, não há que se falar
em indenização. O ônus da citada prova incumbe ao autor, eis que só ele
seria capaz de comprovar a INVALIDEZ, bem como a sua irreversibilidade.6

AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  DPVAT  -  INVALIDEZ  PERMANENTE  NÃO
COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. Não obstante ser
desnecessária  a  comprovação  da  culpa  para  a  reparação  do  dano  por
acidente automobilístico, com fundamento na Lei 6.194/74, deverá haver,
no  entanto,  a  comprovação  do  dano  reparável;  ou  seja,  da  invalidez
permanente,  nos termos do art.  3º do referido diploma.  É indevida a
reparação  pecuniária,  quando  há  nos  autos  laudo  pericial
atestando pela inexistência de invalidez da parte que pretende a
indenização.7 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO - INVALIDEZ PERMANTENTE E DANOS SOFRIDOS - NÃO
COMPROVAÇÃO. Não há falar em falta de interesse de agir quando
configurado o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional,
mormente porque desnecessário é o esgotamento da via administrativa
para submissão de qualquer matéria ao judiciário. O direito a perceber
indenização oriunda do seguro obrigatório surge somente com a prova da
INVALIDEZ e dos danos sofridos, consoante se depreende do art. 5º,
caput, da Lei 6.194/74. Inexistindo prova acerca da alegada INVALIDEZ
permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-
se por indevida a indenização prevista na lei 6.194/74.8

Publicado: 29/04/2011.

5 TJ/MG – AC nº 1.0568.09.010716-6/001. Relator: Alberto Aluízio Pacheco de Andrade. 10ª Câmara Cível. Julgado:
07/06/2011. Publicado: 17/06/2011.

6  Apelação Cível Nº 2.0000.00.503278-0/000 - Relator Des. Mota e Silva - 15ª Câmara Cível - DJ 1/11/2005.

7 TJMG  AC. N° 1.0024.08.981279-6/001, RELATOR: DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, 13ª CÂMARA CÍVEL, J.

30/07/2009.
8  Apelação Cível Nº 1.0024.06.105012-6/001 - Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula - 14ª Câmara Cível - DJ. 14 /

02/2007.
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Considerando que o acidente automobilístico,  do qual  foi  vítima o
autor, não lhe causou invalidez permanente, bem como, que a causa de pedir
da presente ação de cobrança está consubstanciada, justamente, na existência
da  invalidez  alegada,  não  há  como  adotar  outro  posicionamento,  senão
desprover o apelo.

Em  suma,  não  havendo  prova  nos  autos  da  incapacidade
permanente, capaz de justificar o recebimento de indenização, a sentença deve
ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso apelatório.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE URQUIZA  (Juiz  de Direito  Convocado,  com jurisdição plena,  em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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