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Seguro DPVAT S/A (Adv. Suelio Moreira Torres – OAB/PB 15.477)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  PARA  REALIZAÇÃO  DE
EXAME  POR  ÓRGÃO  OFICIAL.  AUTOR  QUE  NÃO
INFORMA SE SUBMETEU AO EXAME. RENOVAÇÃO DO
QUESTIONAMENTO  PELO  MAGISTRADO.
PROMOVENTE  QUE  SE  MANTÉM  INERTE.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.  ART.  373,  I,
CPC.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.

-  Não  configura  cerceamento  de  defesa  quando  o  autor,
intimado  para  se  pronunciar  sobre  a  prova  pericial
anteriormente determinada pelo magistrado, nada responde,
deixando  de  informar  se  compareceu  ao  instituto  para  a
realização do exame e  qual  o  resultado alcançado,  devendo
por  tais  razões  ser  mantida  a  decisão  que  julgou  pela
improcedência do pleito inaugural ante a ausência de provas,
as quais não foram produzidas pela inércia do promovente.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a
súmula de julgamento juntada à fl 136.



RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  João  Batista
Cavalcante de Morais contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível da
Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT  proposta  pelo  recorrente  em  face  da  Nobre  Seguradora  do  Brasil  S/A e
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Na sentença recorrida, o douto magistrado a quo, ao considerar
que o promovente não compareceu para se submeter ao exame médico no órgão
oficial, julgou  improcedente  a  pretensão  autoral,  com  resolução  de  mérito,  nos
termos do art.  487,  I,  CPC. Ademais,  condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa,
todavia, a exigibilidade da verba sucumbencial. 

Inconformado, o autor ofertou suas razões recursais, alegando,
em preliminar, a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, ao considerar que o
magistrado singular ao proferir a decisão não atendeu aos ditames legais, deixando,
inclusive, de intimar o promovente pessoalmente para se manifestar nos autos.

No mérito, destaca que a perícia a ser realizada pela GEMOL
restou  prejudicada  diante  do  mutirão  organizado  pela  Corte  de  Justiça,  onde  o
mesmo foi periciado e diagnosticado com a debilidade do tornozelo direito em 50%
(cinquenta  por  cento).  Destaca,  ademais,  que  a  ação  manejada  não  poderia  ser
julgada improcedente, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial.

Intimadas,  as  seguradoras  recorridas  apresentaram
contrarrazões,  pugnando desprovimento do apelo  e  manutenção da sentença (fls.
124/127).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De início, compulsando os autos e apreciando a casuística em
disceptação, adiante-se que o recurso manejado não merece ser provido, porquanto a
sentença se mostra irretocável.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia
ora submetida ao crivo desta Egrégia Corte transita em redor do suposto direito do
demandante à  percepção de indenização securitária DPVAT, haja vista a ocorrência



de acidente automobilístico, circunstâncias as quais lhe renderam suposta debilidade.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, faz-se necessário
enfrentar  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  pois,  segunda  narra  o  autor
apelante,  teve  seu  direito  restringido,  ao  arguir  que  o  magistrado  julgou
improcedente a demanda sem possibilitar  que o promovente se  manifestasse nos
termos legais, inclusive por ter deixado de intimar o autor pessoalmente.

Em  que  pese  a  tentativa  do  recorrente  em  ver  declarada  a
nulidade da sentença, entendo que melhor sorte não lhe assiste, pois o magistrado
condutor da instrução processual adotou os procedimentos adequados para intimar
o  polo  demandante,  ato  este  que  aconteceu  mais  de  uma vez,  sem  que  o  autor
todavia se pronunciasse sobre a realização ou não do exame pericial, permanecendo
inerte. 

Nesses termos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 

Com relação ao mérito propriamente dito, cabe registrar que o
promovente em peça inicial destaca “debilidade permanente e definitiva – membros
inferiores – perna e pé” e colaciona certidão indicando que foi vítima de queda de
moto  com  trauma  em  calcâneo  direito  (fl.  10),  além  de  relatório  médico
diagnosticando que sofreu debilidade permanente de membro inferior afetado (fl.
12). 

A esse respeito, conquanto existam documentos atestando que
o autor foi vítima de acidente, não há nos autos prova inequívoca de qual o membro
afetado  e  o  percentual  da  suposta  debilidade,  razão  pela  qual  o  magistrado  em
audiência determinou a realização de perícia a ser realizada pelo órgão oficial, a fim
de constatar eventual grau de debilidade do autor, conforme ofício expedido à fl. 91.

Em resposta, o Instituto de Polícia Científica informou a data de
comparecimento  do  periciando  (30/11/2013),  a  fim  de  proceder  ao  exame.  Ato
contínuo, o Juízo se encarregou de intimar o autor para se dirigir ao respectivo órgão,
conforme a publicação constante no Diário da Justiça (fl. 93).

Em seguida (17/07/14), o magistrado determinou a intimação da
parte autora a fim de informar se a perícia foi realizada pelo GEMOL (fl. 97), porém o
promovente  nada  respondeu  sobre  o  ponto  específico  questionado  pelo  Juízo,
limitando-se a requerer o sobrestamento do feito, com a finalidade de o processo ser
incluído em mutirão que seria realizado pelo TJPB.

O magistrado,  novamente,  determinou a  intimação  do  autor,
para que o mesmo informesse, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a confecção do laudo
pelo IML (fl. 101). Ocorre que, mais uma vez, o autor permaneceu inerte, sem nada
apresentar, razão pela qual o magistrado sentenciou pela improcedência do pleito



inicial, ao considerar que “a falta do promovente, sem justa causa, à perícia, deve ser
havida como dispensa tácita da prova”. 

Diante da negligência do autor em demonstrar que realizou o
exame determinado pelo magistrado, bem como pelo fato de não ter respondido aos
questionamentos no intuito de saber se o laudo havia sido confeccionado, é de se
concluir que o autor não contribuiu com a instrução processual e sequer fez prova da
pretensão alegada, deixando de  demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos
exatos termos do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual
não se desincumbiu.

Sobre  a  distribuição  do  ônus  da  prova,  leciona  Humberto
Theodoro Júnior, que: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo
juiz.  Não há um dever de provar,  nem à parte contrária assiste o
direito de exigir  a prova do adversário.  Há um simples ônus,  de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar
os  fatos  alegados  e  do  qual  depende  a  existência  do  direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente.”4

Expostas  estas  considerações,  não  vislumbro  razão  para
reformar a decisão, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus em
provar os fatos alegados na inicial, devendo manter a improcedente do pleito, até
porquanto  as  medidas  adotadas  pelo  magistrado  durante  a  instrução  foram
suficientes e condizentes com o feito.

Por outro lado, o documento apresentado pelo autor somente
em sede de recurso não serve como prova, visto que datado de junho de 2013, o qual
poderia facilmente ser apresentado no momento oportuno da instrução processual, o
que  não  aconteceu.  Ademais,  o  equívoco  do  número  do  processo  quando  da
prolatação da sentença, de igual forma, não rende guarida, tratando-se na verdade de
mero erro material.

Diante  de  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  de
cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  nego  provimento  do  recurso,  mantendo
incólumes todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

4 in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421.



Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira .

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


