
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011048-17.2009.815.0011 — 8ª Vara Cível de Campina Grande 
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.
1ª APELANTE: Maria da Guia Soares de Araújo Cunha.
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier
2ª APELANTE: Caixa Seguradora S/A.
ADVOGADO: Carlos Antônio Harten Filho.
APELADO: Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  SEGURO  DE  ACIDENTE  PESSOAL  — 
DEFORMIDADE  PERMANENTE  PARCIAL —  UTILIZAÇÃO  DA 
TABELA  APONTADA  NO  CONTRATO  —  POSSIBILIDADE  — 
PROCEDÊNCIA PARCIAL — IRRESIGNAÇÃO.

1ª  APELAÇÃO  CÍVEL —  SEGURADA —  REVISÃO  DO  VALOR 
APONTADO NA SENTENÇA — RECURSO INTERPOSTO ANTES 
DA  SENTENÇA  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  — 
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  —  INADMISSIBILIDADE  DO 
RECURSO  —  INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA  —  NÃO 
CONHECIMENTO.

2ª APELAÇÃO CÍVEL — SEGURADORA  — AGRAVO RETIDO — 
IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA —  LAUDO PERICIAL PRODUZIDO 
POR  FISIOTERAPEUTA   —  PROFISSIONAL  CAPACITADO  — 
HABILIDADE  TÉCNICA  E  ESPECÍFICA  —  FORMAÇÃO  DE 
NÍVEL SUPERIOR  —  DESNECESSIDADE  DA RENOVAÇÃO  DE 
PERÍCIA — IMPROCEDÊNCIA — MÉRITO — APLICAÇÃO DA 
TABELA FORNECIDA NO  CONTRATO  —  PORCENTAGEM  DA 
DEBILIDADE PREVISTA NO LAUDO — VALOR ESTIPULADO NA 
TABELA  —  CORRETA  APLICAÇÃO  PELO  MAGISTRADO  — 
JUROS  DE  MORA  DE  1%  (UM  POR  CENTO)  A  PARTIR  DA 
CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA 
— DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ entende que é extemporâneo 
o recurso interposto antes da publicação da sentença dos  embargos de  
declaração e sem posterior ratificação. 
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2. O profissional nomeado (fisioterapeuta), dotado de formação superior e  
da confiança do juízo, reúne as condições necessárias, habilitação técnica  
suficiente e específica, para aferir o requisito incapacidade,  previsto na  
Lei, o que se constata a teor das respostas apresentadas no laudo de fls.  
64/75.  Desse  modo,  desnecessária  a  renovação  da  perícia  médica  
realizada  por fisioterapeuta,  eis  que  o laudo pericial  foi  apresentado  de 
forma  suficientemente  clara  quanto  às  condições  físicas  da  parte  
recorrente. No  que  tange  ao  prequestionamento  de  matéria  federal  e  
constitucional, o recurso foi apreciado em todos os seus termos, pelo que  
atende  a  pretensão  ora  formulada  neste  mister.  Agravo  legal  
improvido. (TRF  3ª  R.;  AL-AC  0021835-15.2011.4.03.9999;  SP;  Sétima 
Turma;  Relª  Desª  Fed.  Mônica  Nobre;  Julg.  19/08/2013;  DEJF  
27/08/2013; Pág. 704) 
 
3.  O montante da indenização deve ser calculado com base no percentual  
de  20%  sobre  o  capital  segurado  (R$  15.000,00)  correspondente  a  
anquilose total de um quadril, não sendo possível alcançar a integralidade  
da indenização prevista na apólice contratada, haja vista que a invalidez  
da  autora  foi  parcial  (60%),  sendo  correto  o  pagamento  do  capital  
segurado em 12%,  correspondente  ao  valor  de  R$  1.800,00  (um mil  e  
oitocentos reais)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade em não conhecer da 1ª apelação, rejeitar o agravo 
retido, e,  no mérito, negar provimento ao recurso da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de fls. 290/294, 
proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro 
de Vida, ajuizada por ambas as partes, Maria da Guia Soares de Araújo Cunha e Caixa Seguradora 
S/A.

O juízo a quo julgou procedente em parte do pedido da presente demanda, 
para condenar a ré ao pagamento de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) acrescido de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do evento danoso e correção 
monetária a partir da publicação desta decisão.

No  recurso  apelatório  às  fls.  308/316,  a  parte  promovente  requereu  a 
reforma da sentença, sob a alegação de ausência de previsão na tabela SUSEP, sejam aplicados 70% 
(setenta  por  cento)  pelas  sequelas,  multiplicado  pelo  percentual  apurado  em  perícia  de  60% 
(sessenta por cento) do valor integral do prêmio. Por fim, entende que o  quantum  indenizatório 
correto deveria ser num importe de R$ 5.360,00 (cinco mil, trezentos e sessenta reais).

A Seguradora  requereu  a  apreciação  de  Agravo Retido  contra  a  decisão 
interlocutória  do  juízo  a  quo que  indeferiu  a  nulidade  da  perícia  realizada,  sob  alegação  de 
incapacidade  técnica  do  profissional  indicado  pelo  Magistrado.  No  mérito,  pugnou  pela  total 
reforma da Sentença,  alegando que a  cobertura  securitária  está  limitada as condições  gerais  da 
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apólice do seguro contratado, as quais prevêem expressamente que a cobertura para o caso em tela. 

Apesar de intimada,  a promovente não ofereceu resposta à apelação.  Por 
outro lado, às fls. 373/384, a seguradora apresentou contrarrazões ao recurso da primeira apelante.

Parecer  ministerial  às  fls.  393/398,  opinando  o  Parquet pelo  não 
conhecimento do agravo retido, pelo prosseguimento dos recursos, sem manifestação, porquanto 
ausente interesse que recomende a sua intervenção.

É o que basta relatar.

 VOTO.

1ª Apelação Cível

Convém verificar  se  estão  presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade 
recursal. Qualquer que seja a modalidade de recurso, seus requisitos devem ser preenchidos, pois a 
sua inobservância acarreta o não conhecimento do recurso interposto. 

Sabe-se  que  a  tempestividade  é  pressuposto  de  admissibilidade  recursal, 
logo,  todo  recurso  deve  ser  tempestivo  para  ser  conhecido.  Desse  modo,  comprovada  a 
intempestividade da Apelação, resta imperioso tê-la por manifestamente inadmissível.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ entende que é 
extemporâneo  o  recurso  interposto  antes  da  publicação  da  sentença  dos  embargos  de 
declaração e sem posterior ratificação.  Diante disso, pela análise dos autos,  verifica-se que o 
recurso apelatório de fls.308/316 é extemporâneo, não podendo ser conhecido.

A apelação foi interposta no dia 15/08/2013, e os embargos declaratórios 
foram opostos anteriormente,  no dia 14/08/2013 (fls.  301/306).  Ora, veja-se que a apelação foi 
interposta após os embargos de declaração, quando o prazo recursal já havia sido interrompido.

A sentença dos embargos (fls.327/330) foi publicada no diário da Justiça no 
dia 28/09/2013 (fl.332v). No entanto,    não houve ratificação da apelação após a publicação da   
sentença  que  decidiu  os  embargos  declaratórios,  sendo imperioso  o  não  conhecimento  do 
recurso, ante a sua intempestividade  .  

O processualista Daniel Assumpção, a respeito do tema, profere o seguinte 
ensinamento: 

“A reiteração poderá ser cumulada com a integração do recurso já interposto na hipótese  
de a decisão dos embargos de declaração criar uma sucumbência superveniente à parte  
que já tinha anteriormente recorrido, estando tal complementação limitada ao âmbito da  
sucumbência  superveniente,  gerada  pelo  julgamento  dos  embargos  de  declaração.  A  
aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cumulada com o princípio da  
complementariedade, gera duas situações possíveis à parte que já ingressou com recurso  
antes do julgamento dos embargos de declaração interposto pela parte contrária:

I – não havendo sucumbência superveniente a parte tem o dever de reiterar o recurso já  
interposto;

II  –  ocorrendo  sucumbência  superveniente  em  razão  do  julgamento  dos  embargos  de  
declaração, a parte deve reiterar o recurso já interposto e poderá complementá-lo, nos  
limites da nova sucumbência.” (ASSUMPÇÃO NEVES, Danile Amorim, Manual de Direito  
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Processual Civil, pág.675/676, editora método).

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento: É inadmissível  
o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem  
posterior  ratificação.  (Súmula  418,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  03/03/2010,  DJe 
11/03/2010).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL 
PREMATURO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE 
DE  OPORTUNA  RATIFICAÇÃO  NO  PRAZO  RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE 
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 418/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É prematuro, uma vez que ainda não esgotada a jurisdição do Tribunal de origem, o 
recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, mesmo 
que opostos pela parte contrária e rejeitados, sem alteração do acórdão embargado, 
devendo ser ratificado o recurso especial, dentro do prazo recursal, após a intimação 
do acórdão dos declaratórios. Incidência da súmula 418/STJ.
2. "Os  embargos  de  declaração,  tempestivamente  apresentados,  ainda  que 
considerados  protelatórios,  interrompem  o  prazo  para  a  interposição  de  outros 
recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária e 
não a sua desconsideração." (AgRg no Ag nº 876.449/SP, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, 6ª Turma, DJe 22/6/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no Ag 1323803/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 
em 28/09/2010, DJe 18/10/2010).

Assim,  por se encontrar nessa condição, o recurso apelatório não pode 
ser conhecido. 

2ª Apelação Cível

• Do  Agravo Retido

A  empresa  recorrente  reitera  o  Agravo  Retido  contra  a  decisão 
interlocutória  (fls.  257/285)  que  indeferiu  a  impugnação  da  perita  nomeada  pelo  juízo,  sob  a 
alegação  de  ter  configurada  a  preclusão  da  parte  promovida,  que  deveria  tem  impugnado  na 
primeira oportunidade em que nele se manifestasse.

Pois bem. Em termos objetivos, não assiste razão à recorrente. Nada obsta a 
realização de perícia judicial por profissionais formados em fisioterapia, tendo em vista que estes 
possuem conhecimento  técnico  suficiente  para  avaliar  as  patologias  que envolvem sua área  de 
atuação. 

A propósito:

 PROCESSO  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR 
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL  PRODUZIDO  POR FISIOTERAPEUTA. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. Para a comprovação de eventual 
incapacidade para o exercício de atividade laboral que garanta a subsistência é necessária a 
realização de prova pericial, a qual deve ser elaborada de forma a propiciar às partes e ao 
juiz o conhecimento do objeto da perícia, descrevendo de forma clara as suas conclusões, 
bem como seus fundamentos, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes e aos 
formulados  pelo  juízo,  o  que  efetivamente  ocorreu  no  caso  dos  autos. O  profissional 
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nomeado (  fisioterapeuta), dotado de formação superior e da confiança do juízo, reúne as   
condições necessárias, habilitação técnica suficiente e específica, para aferir o requisito 
incapacidade,  previsto  na  Lei,  o  que  se  constata  a  teor  das  respostas  apresentadas 
no     laudo     de fls. 64/75. Desse modo, desnecessária a renovação da perícia médica realizada   
por     fisioterapeuta, eis que o     laudo     pericial foi apresentado de forma suficientemente clara   
quanto às condições físicas da parte recorrente. No que tange ao prequestionamento de 
matéria federal e constitucional, o recurso foi apreciado em todos os seus termos, pelo que 
atende a pretensão ora formulada neste mister. Agravo legal improvido. (TRF 3ª R.; AL-
AC 0021835-15.2011.4.03.9999; SP; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg.  
19/08/2013; DEJF 27/08/2013; Pág. 704) 

Ademais,  a  perita  foi  nomeada  pelo  magistrado  que,  no  mesmo  ato, 
determinou  a  intimação  das  partes  para  indicarem  assistentes  técnicos  e  formularem quesitos. 
Contudo, apesar de devidamente intimada sobre os atos processuais, a ora apelante em nenhum 
momento demonstrou insatisfação  com a perita  nomeada,  vindo,  somente após  a  confecção do 
laudo pericial, manifestar-se sobre as especificações técnicas da mesma, configurando a preclusão 
temporal. 

Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

-  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  VALOR.  SENTENÇA 
HOMOLOGATÓRIA.  CRITÉRIOS  UTILIZADOS  NOS  CÁLCULOS  DA 
LIQUIDAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. 
AGRAVO  REGIMENTAL NÃO  PROVIDO. 1.  É  firme  a  jurisprudência  da  Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de modificação dos 
critérios fixados por sentença homologatória de cálculos transitada em julgado (EREsp 
644.847/CE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 21/8/06). Assim, "o erro autorizador da 
modificação do julgado a qualquer tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou 
aritmética, perceptível à primeira vista, e não o referente à eleição de determinado critério 
de cálculo". 2. No caso em exame, conforme salientado pelo juízo singular, a união deixou 
de apresentar os quesitos que entendesse pertinentes por ocasião da realização da     perícia,   
bem como de impugnar o laudo. Proferida decisão interlocutória, não houve manifestação 
por parte da união, tendo a parte autora embargado. Os declaratórios foram acolhidos para 
incluir os juros de mora no cálculo e para determinar a atualização monetária do valor 
encontrado pelo perito. A parte autora, ainda inconformada, interpôs agravo da decisão no 
tocante aos  juros,  ao qual  foi  dado provimento.  Por fim,  intimada a união  da  decisão 
proferida  em  liquidação  de  sentença,  e  tendo  manifestado  sua  ciência,  a  parte  autora 
apresentou a memória de cálculo e requereu a citação da executada, nos termos do art. 
730 do CPC,  oportunidade em que foram opostos os embargos à execução alegando 
evidente  excesso.  Portanto,  preclusa  se  encontra  a  matéria.  3.  Agravo  regimental  não 
provido. (STJ; AgRg-REsp 1.210.234; Proc. 2010/0151290-4; PR; Primeira Turma; Rel.  
Min. Arnaldo Esteves Lima; DJE 04/06/2014) 

Assim, indefiro o agravo retido.

Do Mérito Recursal 

O juízo  a quo julgou parcialmente procedente o pedido,  entendendo que 
comprovada a invalidez parcial decorrente de acidente pessoal, imperioso é o pagamento do seguro, 
porquanto caracterizado o evento  ensejador  do dever  de pagar  a  verba securitária,  qual  seja,  a 
debilidade permanente. 

É ponto incontroverso a existência de contrato de seguro e, bem assim, o 
efetivo pagamento das mensalidades pela autora à empresa ré.  A vexata questio da presente lide 
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consiste fundamentalmente nisto: na possibilidade de subsunção do fato acontecido à cláusula do 
contrato de seguro acordado entre as partes.

O presente recurso deve ser julgado improcedente, posto que a indenização 
securitária  foi  corretamente  calculada  de  acordo  com  o  grau  de  invalidez,  conforme  a  tabela 
constante nas cláusulas contratuais.

Com efeito, o contrato de seguro firmado entre as partes, em sua cláusula 
3.2.1,  dispõe  de  forma  nítida  e  de  fácil  entendimento  ao  consumidor,  parte  hipossuficiente  da 
relação, que “após a conclusão de tratamento, ou esgotados os recurso terapêuticos disponíveis  
para  recuperação  e  constatada  e  avaliada  a  invalidez  permanente  quando  da  alta  médica 
definitiva, a Seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos  
na tabela a seguir, limitada a 100% (cem por cento) do Capital Segurado da cobertura básica”. 

A tabela referida na cláusula supra mencionada determina,  com relação à 
lesão sofrida pelo segurado – aquilose total de um quadril, que será pago o seguinte percentual 
sobre o capital segurado:

Invalidez 
Permanente

Discriminação %  sobre  o  Capital 
Segurado

PARCIAL 
MEMBROS 
INFERIORES

Anquilose  total 
de um quadril

   20%

Com efeito,  o  montante  da  indenização  deve  ser  calculado com base no 
percentual de 20% sobre o capital segurado correspondente a anquilose total de um quadril, não 
sendo possível alcançar a integralidade da indenização prevista na apólice contratada, haja vista que 
a invalidez da autora foi parcial (60%), sendo correto o pagamento do capital segurado em 12%, 
correspondente ao valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Impende destacar, nessa senda, que há nos autos informação que a segurada 
já recebeu da segurado o pagamento correspondente a R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), 
restando, portanto,  a apelada o recebimento do pagamento de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta 
reais).

A atualização monetária - pelo IGPM, por consistir em mera atualização do 
valor da moeda, incide a partir da publicação da sentença, e os juros de mora a partir da citação. 
Mantenho os honorários advocatícios.

Ex positis, NÃO CONHEÇO a 1ª apelação, rejeito o agravo retido, e, 
no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da seguradora.

É como voto.

                               Presidiu a Sessão a Desª. Maria das Graças Morais Guedes. Participaram do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator),  Juiz convocado em substituição do 
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. 
Maria das Graças Morais Guedes.
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Presente  ao julgamento  o Dr.  Francisco Paulo  Lavor,  Promotor  de Justiça 
convocado.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

Relator
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