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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1027535-65.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante 
LEOCIANA JOSE DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAPFRE 
SEGUROS S.A..

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
de apelação, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA 
WAGNER.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

Cristina Zucchi  
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: LEOCIANA JOSE DE BRITO

Apelado: MAPFRE SEGUROS S/A

Comarca: Sorocaba 5ª Vara Cível 

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO 
OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 
PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA. AUTORA 
QUE COMPARECEU AO ATO 
DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO. EXAME NÃO REALIZADO 
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. 
INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO 
COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
FULCRADA NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, 
DO CPC. INTELIGÊNCIA.  SENTENÇA 
MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). 

 
Apelação improvida, com determinação. 

Trata-se de apelação (fls.145/159, sem preparo, por isenção, fls. 

33), interposta contra a r. sentença de fls. 140/142, proferida pelo MM. Juiz Pedro 

Luiz Alves de Carvalho, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de 

cobrança de seguro obrigatório  DPVAT, condenando a autora no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da 

causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Apela a autora, sustentando, em síntese, que é o caso de extinção da 

ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, uma vez que o 

fato não está devidamente comprovado e não há provas existentes nos autos para o 
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julgamento de mérito. Argumenta sobre a necessidade de realização de perícia 

médica, prova imprescindível para o deslinde da causa. Pede provimento ao 

recurso para julgar procedente a ação e, subsidiariamente, a designação de nova 

perícia. 

O recurso é tempestivo (fls. 144/145) e foi recepcionado em 

primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias 

condições de admissibilidade.

Contrarrazões às fls. 161/167, pugnando pelo não conhecimento do 

recurso. 

 É o relatório.

O recurso foi regularmente processado. 

Busca a autora indenização fundada em seguro obrigatório-

DPVAT, em razão de acidente automobilístico, do que teria resultado sua 

invalidez permanente.

A r. sentença deve ser mantida.

Não se desconhece que na hipótese dos autos a perícia médica é 

essencial para o deslinde da lide, já que é necessário apurar a extensão da alegada 

invalidez permanente da autora para fixar o valor da indenização a lhe ser 

eventualmente pago, nos termos do que dispõe a Súmula 474, do STJ.

No caso dos autos, foi determinado o exame pericial médico (fls. 

96), que não se realizou por desídia da autora, que compareceu ao ato sem os seus 

documentos de identificação, não obstante devidamente cientificada de que 

deveria portá-los na ocasião (fls. 125/126), e, portanto, irremediável o decreto de 

preclusão da prova pretendida.
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Neste contexto, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabia à autora 

o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, porém deste ônus ela não 

se desincumbiu, prejudicando a constatação de invalidez decorrente do acidente 

em razão de sua negligência que compareceu ao exame pericial, desacompanhada 

de seus documentos pessoais de identificação, ressaltando, ainda, que, sequer 

houve a demonstração de justo motivo para tanto. 

Assim sendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe, 

vez que não comprovado o grau da incapacidade permanente que acometeu a 

demandante, cuja extinção, como bem anotado pelo julgador, deve se dar com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, já que analisado o mérito da questão. 

Incabível a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, do CPC, como quer a apelante, isso porque, verifica-se que nenhumas das 

hipóteses de julgamento sem resolução do mérito, previstas no referido artigo, se 

aplica ao presente caso. 

Destarte, não demonstrado o desacerto da r. decisão, de rigor a sua 

manutenção. 

Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal pelo patrono da parte ré (art. 85, § 11, do CPC/15), e sopesando a 

natureza da demanda, o tempo despendido e o local da prestação de serviços, 

tenho que a verba honorária a que foi condenado o ora apelante deve ser majorada 

para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, 

observada a gratuidade concedida. 

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de 

apelação, com determinação. 

CRISTINA ZUCCHI
Relatora
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