
       
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001573-93.2016.815.0301
Origem : 2ª Vara da Comarca de Pombal
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Benedita Adelia de Lima Sousa
Advogados : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB nº 11.984) e Mayara
Queiroga Wanderley (OAB/PB nº 18.791)
Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PERÍCIA JUDICIAL QUE  ATESTA A INEXISTÊNCIA
DE INVALIDEZ PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

Ausente  dano  indenizável,  não  há  que  se  falar  em
indenização do Seguro DPVAT.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
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provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Benedita
Adelia de Lima Sousa  contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Pombal (fls. 119/121) que, nos autos da Ação de Cobrança de
Complementação de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT por ela
ajuizada  em  face  da  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  DPVAT,  julgou
improcedentes os pedidos exordiais, após fundamentar que o laudo pericial
“concluiu pela não existência de incapacidade ou debilidade permanente de membro
ou função da autora.”. 

Em suas razões, fls. 124/126, a autora sustenta a reforma
da decisão para julgar procedentes os pedidos exordiais, alegando que “a
perícia médica judicial contrariou a documentação de fls. 17, as quais constataram
que  a  autora  fora  diagnosticada  com  FRATURA NO  ÚMERO  PROXIMAL
ESQUERDO (CID10 42.2), SUBMETIDO A TRATAMENTO CONSERVADOR
COM  A  REALIZAÇÃO  DE  VINTE  SESSÕES  FISIOTERÁPICAS,
EVOLUINDO COM SEQUELAS E LIMITAÇÃO FUNCIONAL,  motivo  pelo
qual a perícia combatida, não foi pontual na análise das lesões.”.

Contrarrazões, fls. 130/147, pelo desprovimento.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
155/156.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

O  laudo  pericial  concluiu  não  possuir  invalidez
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permanente, fls. 98/100, não havendo contradições ou incongruências nas
informações ali constantes.

Conforme bem exposto pela julgadora de primeiro grau,
“em que pese ter a autora colacionado aos autos documentos divergentes do laudo,
tais provas se perfazem como documento unilateral ( … ) Cumpre esclarecer que o
perito judicial é o profissional de confiança do juízo, cujo compromisso é examinar a
parte com imparcialidade. Por oportuno, cabe referir que embora seja certo que o
juiz não fique adstrito às conclusões do perito, a prova em sentido contrário ao lado
pericial, para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente, o que, a
meu sentir,  não  ocorreu no  presente  feito,  até  mesmo porque não há nos  autos
nenhuma  prova  de  que  a  autora  encontra-se  incapaz  para  suas  atividades
laborativas definitivamente e nos dias atuais.”.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE

COBRANÇA  SECURITÁRIA.  DPVAT.  AUSÊNCIA  DE

ARGUMENTAÇÃO  NOVA  E  CONTUNDENTE.  DECISÃO

MONOCRÁTICA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA

DOMINANTE  DO  TJGO.  LAUDO  PERICIAL  JUDICIAL  QUE

CONCLUI  PELA  INEXISTÊNCIA  DE  INVALIDEZ.

IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  DECISÃO  MANTIDA.

PREQUESTIONAMENTO.  1.  Caso  o  recorrente,  no  agravo

regimental, não traga argumento novo suficiente para acarretar a

modificação da decisão monocrática, o desprovimento do recurso

é  medida  que  se  impõe,  especialmente  porque  proferida  com

espeque na jurisprudência dominante desta Corte Estadual e do

colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  Deve  ser  julgada

improcedente  a  ação  de  cobrança  securitária  se,  apesar  de

comprovada a existência do acidente, restar demonstrado, ante a

conclusão  do  laudo  médico  realizado  por  perito  de  confiança

designado pelo juízo,  que as lesões sofridas não resultaram em

invalidez permanente. 3. Sendo o juiz o destinatário das provas,

ele  é  quem deverá aferir  se  o conjunto probatório  produzido é
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suficiente para a formação de seu convencimento,  não havendo

falar  em  cerceamento  de  defesa.  4.  Dentre  as  atribuições

conferidas  ao  Poder  Judiciário,  não  se  encontra  a  de  órgão

consultivo.  5.  AGRAVO  REGIMENTAL  CONHECIDO  E

DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  nº  370727-19.2006.8.09.0051

(200693707275), 4ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Elizabeth Maria da

Silva. j. 11.04.2013, unânime, DJe 22.04.2013).

Como o magistrado não está obrigado a se vincular ao
que consta nos laudos médicos, a perícia judicial foi elaborada sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, não haver substrato fático ou jurídico
para reconhecer eventuais erros ou nulidades cometidos pelo perito judicial
e,  por  fim,  sendo  o  juiz  o  destinatário  das  provas,  conclui-se  que  a
manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Com  essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO  ao
recurso.

É  c o m o  v o t o .

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de fl.
160, o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides. Além desta Relatora,
participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado em
substituição ao Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa-PB, 20 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A
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