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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTES :  Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do  

Seguro DPVAT S/A.
ADVOGADO :  João  Alves  Barbosa  Filho  (OAB/PB nº  4246-A)  e  Suelio  

Torres (OAB/PB nº 15.477).
APELADO : Allef Fhilypi da Silva Dias
ADVOGADO : Bruno de Sousa Carvalho, OAB/PB 11.714
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT  JULGADA
PROCEDENTE  EM  PARTE.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  SEM  PRODUÇÃO  DE
PROVA  PERICIAL  ATESTANDO  O  GRAU  DE
INVALIDEZ.  PERCENTUAL  APLICADO  PELO
MAGISTRADO  SEM  AMPARO  DE  LAUDO
MÉDICO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  De acordo com o art.3º  da Lei  nº  6.194/1974, é
necessário  laudo  para  saber  se  houve  invalidez
permanente, se ela foi total ou parcial, bem como, se
ocorreu perda anatômica ou funcional.  Ademais,  é
necessário  que  o  médico  perito  determine  qual
percentual  que  deve  ser  aplicado,  se  de  75%
(setenta  e  cinco  por  cento)  para  as  perdas  de
repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para
as  de  média  repercussão,  25% (vinte  e  cinco  por
cento)  para  as  de  leve  repercussão,  ou  se  há
sequelas residuais. 

- Portanto, não compete ao magistrado, sem amparo
em laudo técnico, fixar o percentual de invalidez do
Demandante. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



Apelação Cível nº 0000273-58.2018.815.0000

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER A  APELAÇÃO  E  ANULAR  A
SENTENÇA,  nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de
fl.119.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Bradesco Seguros e

pela  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A. contra  a

Sentença que julgou  procedente, em parte,  o pedido inicial,  condenando os

Promovidos ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e

oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  aplicando o  percentual  de  70%

(setenta  por  cento)  do  valor  total  do seguro DPVAT por  se  tratar  de  lesão

parcial e incompleta de natureza grave.

Os Apelantes sustentam que a quantificação foi realizada pelo

magistrado,  que  não  tem embasamento  técnico  de  um perito  médico  para

avaliar a extensão das lesões.

Afirmam que a Súmula nº 474 do STJ prescreve que no caso

de  invalidez,  a  indenização  do  seguro  DPVAT  deverá  ser  paga  em

conformidade com o grau de lesão que a vítima fora acometida, mas que não

há nos autos nenhuma perícia.

Ao final,  pediram a nulidade da Sentença a fim de que seja

oportunizada a produção de prova pericial.

Nas Contrarrazões de fls.88/102 pede que seja reconhecida a

revelia dos Promovidos e seus efeitos porque não compareceram a audiência

de conciliação. 

Argui que restou demonstrada a invalidez permanente e que a

lei não distingue a invalidez em total ou parcial.

Requer a manutenção da Sentença.

2



Apelação Cível nº 0000273-58.2018.815.0000

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

nulidade da Sentença a fim de que seja produzida prova pericial que ateste a

extensão e o percentual das lesões sofridas pelo Autor (fls. 112/115).

É o relatório.

VOTO

A Sentença deve ser anulada.

Em que pese o Autor afirmar que o acidente causou invalidez

permanente  e  ter  juntado  laudos  médicos  provando  que  se  submeteu  a

cirurgia, sem referência às sequelas advindas do sinistro, não foi realizada, no

decorrer da demanda, nenhuma perícia para se verificar o grau de invalidez do

segurado.

O juiz singular aplicou o percentual de 70% (setenta por cento)

do  valor  total  do  seguro  DPVAT por  entender  se  tratar  de  lesão  parcial  e

incompleta  de  natureza  grave.  Entretanto,  não  se  sabe  a  origem  desta

informação, uma vez que não há laudo médico em que conste tal afirmativa. 

A parte Autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito,

ônus que lhe incumbia, nem requereu realização de prova pericial.

De  acordo  com o  art.3º  da  Lei  nº  6.194/1974, é  necessário

laudo para saber se houve  invalidez permanente, se ela foi total  ou parcial,

bem como, se ocorreu perda anatômica ou funcional. Ademais, é necessário

que o médico perito determine qual percentual que deve ser aplicado, se de

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por

cento) para as de leve repercussão, ou se há sequelas residuais.

Portanto, não compete ao magistrado, sem amparo em laudo

técnico, fixar o percentual de invalidez do Demandante.
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Por fim, ressalto que o argumento lançado nas Contrarrazões,

requerendo o reconhecimento dos efeitos da revelia, não pode ser acolhido,

uma vez que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos  da revelia é

relativa, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em

confronto  com  todas  as  provas  carreadas  aos  autos  para  formar  o  seu

convencimento.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO  O

RECURSO APELATÓRIO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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