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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DO  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
PROVAS  DE  DEBILIDADE  OU  INCAPACIDADE 
PERMANENTES.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

—  Inexistindo prova concreta da existência da debilidade permanente, é  
mister desprover o apelo que objetiva receber verba indenizatória em razão  
de acidente automobilístico. 

Vistos etc.

Trata-se  de  Recurso  Apelatório  interposto  por  Antonio  Gomes  dos 
Santos contra sentença proferida pelo juízo  a quo (fls.  91/95) que, nos autos da Ação de 
Cobrança  de Seguro Obrigatório  DPVAT,  julgou improcedente  o  pedido,  por  ausência  de 
comprovação da debilidade ou incapacidade permanente alegada. Condenou o promovente ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais), suspenso em 
razão do art. 12 da Lei 1.060/50.

Irresignado, o autor afirma que nos autos existem provas subsistentes 
e concretas capazes de demonstrar as sequelas irreversíveis que sofreu em virtude do acidente 
automobilístico (fls. 98/104).

Contrarrazões às fls. 108/113, pleiteando a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 121/124) opinando pelo 
desprovimento do recurso, para que seja mantida, in totum, a sentença vergastada.



Após o parecer ministerial, o processo foi encaminhado, por equívoco, 
ao  Gabinete  do  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  que  proferiu  decisão  monocrática  negando 
seguimento ao recurso (fl. 126/128).

Posteriormente,  verificando o equívoco,  o Desembargador  anulou a 
decisão  monocrática  proferida  e  remeteu  os  autos  a  esta  Relatoria,  já  preventa  para  o 
julgamento em razão do despacho de fl. 118. 

É o Relatório. Decido.

A lide resume-se ao fato do autor, ora apelante, afirmar que foi vítima 
de acidente automobilístico, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Por sua vez, o magistrado  a quo julgou improcedente o pedido, por 
entender que a condição de incapacidade permanente alegada na peça inicial não encontrou 
amparo nas provas trazidas aos autos.

O seguro DPVAT (Seguro Obrigatório  de Danos Pessoais  causados 
por Veículos Automotores de Via Terrestre) tem 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 requerer a 
indenização deste seguro. 

Havendo  comprovação de que  ocorreu  o  acidente  e  que,  em 
decorrência  deste,  o  requerente  sofreu  danos  permanentes  e/ou  definitivos  ou  precisou 
custear despesas médicas para sua recuperação, devida é a indenização do seguro. 

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se à fl. 85, que o 
laudo  traumatológico  do  IML  não  atestou  deformidade,  debilidade  permanente  nem 
incapacidade permanente do membro, informando, apenas, a existência de incapacidade para 
as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou seja, o período de recuperação decorrente da 
lesão  sofrida  e  procedimento  cirúrgico  realizado,  porém,  a  função  do  membro  não  foi 
comprometida de forma permanente, apesar do acidente. 

Extrai-se ainda do referido laudo:

“À  inspeção  dinâmica  apresenta  movimentos  de  flexão  dorsal  e  plantar 
preservados em todos os pododáctilos direitos, com força muscular também 
preservada e marcha normal. Traz laudo médico do Complexo Hospitalar de 
Mangabeira , datado de 05/04/2011, onde consta o diagnóstico de lesão do 
tendão extensor  do pé direito,  sendo indicado tratamento  cirúrgico.  Traz 
outro laudo médico recente, datado de 31/10/2012 e assinado pelo Dr. 
Alberto Rodrigues de Oliveira,  onde consta que o periciando evoluiu 
com perda de movimento no antepé, além da parestesia local e marcha 
patológica. Tais achados não foram verificados neste exame pericial.  ”   (fl. 
85) 

Ora, conforme bem explicitou o MM. Juiz, não há como condenar a 
seguradora ao pagamento da indenização requerida para debilidade permanente, quando esta 
inexistiu. Isto é, a ocorrência do acidente com lesão ao condutor, por si só, não autorizam o 



recebimento do seguro, é preciso que essa lesão comprometa a função do membro atingido, 
causando debilidade ou incapacidade  permanentes, o que não restou comprovado no exame 
pericial. A partir do momento em que a lesão sofrida é curada através de tratamento adequado 
e dela não resulta nenhum comprometimento da função do membro atingido, não há que se 
falar em indenização.

Nesse sentido, citem-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO. 
SEGURO DPVAT.  LAUDO  PERICIAL  QUE  ATESTA 
NENHUMA DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO,  SENTIDO 
OU  FUNÇÃO  DO  AUTOR.  INSURGÊNCIA.  PERÍCIA REALIZADA 
PELO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. ÓRGÃO AUTORIZADO 
E COMPETENTE PARA O FIM ESPECÍFICO. LEGALIDADE DO ATO. 
INEXISTÊNCIA DE DANO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Inexistindo 
prova  concreta  da  existência  da debilidade permanente,  exigível  pela  Lei 
federal nº 6.194/74, é mister desprover o apelo que objetiva receber verba 
indenizatória  em  razão de acidente  automobilístico.  ”.  In casu,  sendo 
registrado  por  perito  oficial,  em  laudo de exame de corpo de delito 
complementar, que o promovente está com sua saúde restabelecida e 
que  o  acidente  não  lhe  resultou debilidade permanente de membro, 
sentido ou função, indevido se revele o dever indenizatório decorrente 
do  sinistro  por ele  suportado. (TJPB;  APL 0002854-11.2014.815.0251;  
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida;  
DJPB 31/03/2016; Pág. 15 )

APELAÇÃO.  COBRANÇA DE SEGURO  OBRIGATÓRIO DPVAT. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS  DO 
NEXO DE CAUSALIDADE  ENTRE  O  SINISTRO  E 
A DEBILIDADE. ARTIGO  373,  I,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. Consoante  abalizada 
Jurisprudência, “Para que seja devido a cobrança do seguro obrigatório, 
necessário que a vítima comprove, especificamente, que o dano sofrido 
sobreveio  do  acidente de trânsito,  porquanto  a prova frágil  sobre  o 
nexo de causalidade  afasta  o  dever de indenizar.  Inexiste 
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (artigo 330, 
inciso I, do Código     de     Processo Civil  ), se o Magistrado colheu dos autos 
elementos suficientes para formar seu convencimento. Ademais, cabe ao 
juiz, ao analisar cada caso, decidir sobre a necessidade ou não da produção 
das  provas”1. (TJPB;  APL  0000383-05.2015.815.0601;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 25/08/2016; Pág.  
10 )

Desta feita, não comprovando o autor os fatos alegados na exordial, 
não merece acolhimento o pleito colimado, encontrando-se correta a sentença proferida pelo 
magistrado a quo.

Saliente-se, por oportuno, que embora a parte autora alegue que não 
foi intimada para a perícia judicial, é fato que além da intimação por diário (fl.80), houve 
também  a  intimação  por  carta,  com  aviso  de  recebimento  juntado  aos  autos  à  fl.81, 
devidamente assinado, e para o qual não houve impugnação do autor. Ademais, na petição de 
fl. 84, posterior às intimações ocorridas, o autor acostou aos autos laudo do IML, realizado 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20330&sid=62432b22.bba1cb7.0.0#JD_NCPCart330
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20330&sid=62432b22.bba1cb7.0.0#JD_NCPCart330
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20373&sid=62432b22.bba1cb7.0.0#JD_NCPCart373


em 22/11/2012, pleiteando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em 
tela.

Por  tais  razões,  nos  moldes  do  art.  932,  IV  do  CPC,  NEGO 
PROVIMENTO ao recurso apelatório.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

                             

                                        Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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