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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002653-17.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante 
GLÁUCIA JULIANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLAVIO ABRAMOVICI 
(Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Melo Bueno
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1002653-17.2016.8.26.0577 -Voto nº 42194 2-gl

COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  1ª VARA CÍVEL

APELANTE: GLÁUCIA JULIANA DA SILVA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ(A): JOÃO JOSÉ CUSTODIO DA SILVEIRA

VOTO Nº 42194

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT  AÇÃO DE 

COBRANÇA  Alegação de invalidez permanente, passível de 

indenização pelo teto legal - Perícia não realizada  Ônus da 

prova do autor - Ação improcedente - Recurso desprovido, 

com observação.

Apelação contra a r. sentença de fls. 56/57 que julgou 

improcedente ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório de veículo 

automotor (DPVAT). A apelante, em preliminar, suscita cerceamento de defesa. 

No mérito, sustenta que se confundiu quanto ao local da realização da perícia 

médica, razão pela qual resta justificada a sua ausência (fls. 59/65).

O recurso foi processado e respondido (fls. 72/89). 

É o relatório.

A preliminar suscitada, por estar diretamente 

relacionada ao mérito do apelo, neste será enfrentada; sendo que, no mérito, o 

recurso não merece acolhida.
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A presente ação visa ao recebimento de diferença de 

indenização devida a título de seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de 

acidente de veículo sofrido pela apelante aos 25/02/15 (fls. 18/21).

Nos termos da r. sentença recorrida, “Como se sabe, no 

caso como o dos autos, é ônus do autor comprovar o direito alegado, neste caso a ocorrência 

de invalidez permanente e o seu grau. Ante o não comparecimento da requerente ao exame 

médico e a ausência de justificativa, operou-se a preclusão da prova pericial, não sendo 

possível comprovar o direito alegado”. De modo que, a presente ação foi julgada 

improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, a apelante, embora devidamente intimada 

para comparecer ao exame pericial agendado para o dia 07/02/17, às 16h30min, 

no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo  IMESC, na Rua 

Barra Funda, 824, São Paulo  Capital (fls. 49; 47/48), não compareceu no local 

para realizar referido exame (fls. 49); sendo que, embora instada a justificar a sua 

ausência, por duas ocasiões (fls. 50; 54), quedou-se inerte em ambas (fls. 52; 

55). 

Assim, diante da não realização da prova pericial, e 

considerando que os documentos apresentados na inicial (fls. 22/30) foram 

insuficientes a demonstrar a gravidade da sua alegada incapacidade permanente, 

forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/15), qual seja, de que faria jus 

a receber um montante indenizatório maior do que o recebido 

administrativamente (fls. 31).

Aliás, cumpre ressaltar que a alegação de 'confusão' 

quanto ao local da realização do exame médico (fls. 63; 66), não é justo motivo 

para a sua ausência, muito menos pode ser considerado um 'fato novo'.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1002653-17.2016.8.26.0577 -Voto nº 42194 4-gl

Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus 

próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoram-se os 

honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada, para o 

equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado dado à causa; 

observando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 32).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com 

observação.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

       Desembargador Relator
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