
ESTADO DA PARAÍBA  
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível nº 0001083-42.2014.815.0301 — 2ª Vara de Pombal
Relator   : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Kaciana da Silva Sousa.
Advogado : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB 11.984)
Apelado   : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Marília Albernaz Pinheiro de Carvalho (OAB/PB

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  — 
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) — ACIDENTE DE 
TRÂNSITO  —  COMPLEMENTAÇÃO  DA  VERBA 
INDENIZATÓRIA  — IMPROCEDÊNCIA — 
IRRESIGNAÇÃO —  PAGAMENTO  EM  GRAU 
MÁXIMO  —AUSÊNCIA  DE  COMPARECIMENTO  À 
PERÍCIA  —  INTIMAÇÃO  PESSOAL  REALIZADA  — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  AVALIAR  O  GRAU  DA 
DEVILIDADE  ALEGADA  —  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

— A  presente  lide  trata-se  de  ação  visando  à 
complementação da indenização relativa ao Seguro DPVAT, e  
para  que  o  pagamento  do  benefício  seja  deferido,  
imprescindível à realização de prova pericial médica, quando 
os documentos colacinados aos autos revelem-se insuficientes  
para se aferir o tipo de debilidade acometida à vítima e o grau 
dessa limitação, hipótese verificada no caso em questão.

— No caso específico,  a  autora foi  intimada pessoalmente  
informando a data e local em que deveria comparecer para ser  
submetida a perícia (fl. 70). Contudo, deixou de comparecer,  
bem  como  de  justificar  sua  ausência.  Dessa  forma,  sem  a  
prova inequívoca do grau de lesão sofrida pela apelante não 
há  como  deduzir  a  complementação  do  valor  a  ser  pago 
administrativamente,  requisito  indispensável  ao 
reconhecimento da pretensão da apelante

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.
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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  Kaciana da Silva 
Sousa  contra a sentença de fls. 76/77, proferida pelo magistrado  a quo, nos autos da 
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada em face da Seguradora 
Líder, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova da invalidez 
permanente  afirmada,  haja  vista  que  a  parte  autora,  em que  pese  ter  sido  intimada 
pessoalmente,  não  compareceu  à  perícia,  nem  justificou  a  impossibilidade  de 
comparecimento, abrindo mão da faculdade de comprovar a extensão da invalidez.

A  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  80/86),  requer  a 
reforma da sentença, para determinar o pagamento da quantia de R$ 5.670,00 (cinco 
mil,  seiscentos e setenta reais), mais a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 
reais),  como  forma  de  reembolso  das  despesas  médicas  hospitalares,  geradas  em 
decorrência do sinistro, com juros e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, 
pugnando, ainda, pela inversão dos honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 91/95), para requerer o 
desprovimento do recurso.

 
Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu 

o parecer de fls. 102/105, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o Relatório. 

VOTO

MÉRITO

A  promovente  afirma  que  foi  vítima  de  acidente 
automobilístico, no dia 29 de junho de 2013, 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$ 6.750,00 (seis mil setecentos 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. 
07/25.

A magistrada a quo julgou improcedente o pedido inicial, ante a 
ausência de prova da invalidez permanente afirmada, haja vista que a parte autora, em 
que pese ter sido intimada pessoalmente, não compareceu à perícia, nem justificou a 
impossibilidade  de  comparecimento,  abrindo  mão  da  faculdade  de  comprovar  a 
extensão da invalidez.
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A apelante  sustenta  que  há  provas  suficientes  nos  autos  que 
demonstram o direito  da mesma em receber  a  complementação  da indenização.  No 
tocante a ausência do comparecimento à perícia, alegou que deixou de ser avaliada pela 
perícia do IML, em virtude de lhe ter sido exigida a apresentação de novos exames pelo 
perito designado, e por não ter condições financeiras  para arcar com os exames, teve 
que esperar vaga pela Prefeitura, em que foi marcado para 90 (noventa dias) após a data 
da perícia. 

Pois bem.

Depreende-se do caderno processual que a seguradora (apelada) 
efetuou o pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 
todavia, a apelante assegura ser este valor insuficiente.

A  recorrente  afirmou  que  não  possui  mais  condições  de 
trabalhar, nem de fazer as atividades diárias, uma vez que teve lesão no braço esquerdo 
e falanges em ambos os pés. 

Na espécie,  vislumbrando a necessidade de produção da prova 
pericial requerida pelas partes, para o deslinde da questão, a Juíza a quo, por meio do 
despacho de fl. 66, a deferiu, ordenando, portanto, a intimação do Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal de Patos para que se proceda ao exame pericial.

Contudo,  a  perícia  não  foi  realizada,  tendo  em  vista  o  não 
comparecimento da promovente ao evento, fl. 75, razão pela qual foi proferida sentença, 
declarando  improcedente  o  pedido,  pois  ausente  a  comprovação  da  invalidez 
permanente ocasionada à autora em decorrência do acidente de trânsito. 

A presente  lide trata-se de ação visando à complementação da 
indenização  relativa  ao  Seguro  DPVAT,  e  para  que  o  pagamento  do benefício  seja 
deferido,  imprescindível  à  realização  de  prova  pericial  médica,  quando  os 
documentos  colacionados aos autos  revelem-se insuficientes  para se aferir  o tipo de 
debilidade acometida à vítima e o grau dessa limitação, hipótese verificada no caso em 
questão. 

Este  entendimento  foi  consolidado  pelo  Superior  Tribunal  de 
Justiça, mediante a edição da Súmula nº 474: 

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

Nesse  panorama,  diante  do  caráter  personalíssimo  do  exame 
médico pericial - porquanto se tratar de ato processual cuja realização compete a própria 
parte - é de rigor a intimação pessoal da parte interessada a respeito da data e o local 
designados para ter início a produção da prova, sob pena de cerceamento de defesa.
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No  caso  específico,  a  autora  foi  intimada  pessoalmente 
informando a data e local em que deveria comparecer para ser submetida a pericia 
(fl. 70). Contudo, deixou de comparecer, bem como de justificar sua ausência. Dessa 
forma,  sem a prova inequívoca do grau de lesão sofrida pela apelante não há como 
deduzir  a  complementação  do  valor  a  ser  pago  administrativamente,  requisito 
indispensável ao reconhecimento da pretensão da apelante.

Por  tais  razões, nego  provimento  a  apelação  cível,  para 
manter a sentença em seus termos.

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  Kaciana da Silva 
Sousa  contra a sentença de fls. 76/77, proferida pelo magistrado  a quo, nos autos da 
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada em face da Seguradora 
Líder, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova da invalidez 
permanente  afirmada,  haja  vista  que  a  parte  autora,  em que  pese  ter  sido  intimada 
pessoalmente,  não  compareceu  à  perícia,  nem  justificou  a  impossibilidade  de 
comparecimento, abrindo mão da faculdade de comprovar a extensão da invalidez.

A  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  80/86),  requer  a 
reforma da sentença, para determinar o pagamento da quantia de R$ 5.670,00 (cinco 
mil,  seiscentos e setenta reais), mais a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 
reais),  como  forma  de  reembolso  das  despesas  médicas  hospitalares,  geradas  em 
decorrência do sinistro, com juros e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, 
pugnando, ainda, pela inversão dos honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 91/95), para requerer o 
desprovimento do recurso.

 
Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu 

o parecer de fls. 102/105, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o Relatório. 

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 21 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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