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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.  DPVAT.  AUTOR NÃO
COMPARECEU  AO  LOCAL  DA  PERÍCIA
AGENDADA, QUEDANDO-SE INERTE. AUSÊNCIA
DE  PROVAS  DA  ALEGADA  INVALIDEZ
PERMANENTE.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

- O Código de Processo Civil dispõe que compete ao
Autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu
direito (art.  373, I,  CPC/15).  Desse modo, o poder
instrutório  conferido  aos  juízes,  em  busca  da
verdade dos fatos coligidos ao processo, não pode
substituir o ônus de prova imputado ao Demandante
na afirmação de seus direitos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 153.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOABIS DE SOUSA

CÂNDIDO contra a Sentença de fls. 110/111 proferida pelo Juízo da Comarca

de São José de Piranhas  que, nos autos da Ação de Cobrança em face do
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BRADESCO CIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido formulado na

inicial,  por  ausência  de  provas  da  alegada  invalidez  permanente  do  Autor,

condenando o mesmo em custas e honorários advocatícios, estes fixados em

10% do valor da causa, condicionando sua execução, contudo, ao que dispõe o

art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões (fls. 115/119), o Autor  requer a anulação da

Sentença e,  consequentemente,  a  reabertura  da instrução processual,  para

realização de nova prova pericial. Ao final, pugnou pelo provimento recursal. 

Contrarrazões às fls.125/130, pelo desprovimento do Recurso.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

desprovimento do Apelo fls.145/149.

É o relatório. 

VOTO

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194, de 19.12.1974,

com o objetivo de garantir às vítimas de acidentes causados por veículos, ou

por  suas cargas,  indenizações em caso de morte ou invalidez permanente,

bem como o reembolso de despesas médicas. 

Com  efeito,  de  um  simples  cotejo  dos  autos,  facilmente  se

percebe a fragilidade da pretensão material perseguida pelo Autor.

Na peça atrial, afirma o Recorrente que foi vítima de acidente

de trânsito em 10.07.2011, do qual alega que lhe resultou invalidez permanente

(perda de massa encefálica).

Na  demanda  em  julgamento,  inexiste  prova  idônea  à

demonstração  clara  da  invalidez  ocorrida,  uma  vez  que  o  Autor  não

compareceu à perícia agendada em 13.03.2017 (fl. 105), quedando-se inerte.
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Consoante  parecer  ministerial,  fl.  147,  “o  Apelante  foi  intimado

pessoalmente  para  comparecer  na  data  designada  para  a  realização  de  perícia

médica a fim de averiguar o grau das lesões sofridas e não compareceu, não resta

configurado o cerceamento de defesa”.

Saliente-se, por oportuno, que o próprio  Código de Processo

Civil dispõe que compete ao Autor a comprovação dos fatos constitutivos de

seu direito (art. 373, I, CPC/15). Desse modo, o poder instrutório conferido aos

juízes,  em  busca  da  verdade  dos  fatos  coligidos  ao  processo,  não  pode

substituir o ônus de prova imputado aos Demandantes na afirmação de seus

direitos. 

Apropriada  ao  tema  é  a  lição  do  eminente  processualista

Nelson Nery Júnior, in “Código de Processo Comentado”, 6ª ed., p. 696:

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento,
cabendo  ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,
proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da
prova e dele não se desincumbiu. 

Logo, não se desincumbindo o Recorrente do ônus da prova

quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), impõe-se,

in casu, o reconhecimento da improcedência do pedido inaugural em todos os

seus termos.

Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial,  DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença em todos os

seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  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 o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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