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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 1ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : 20160810037638APC

(0003663-05.2016.8.07.0008)
Apelante(s) : MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado(s) : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO

SEGURO DPVAT SA
Relator : Desembargador ROMULO DE ARAUJO

MENDES
Acórdão N. : 1094205

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL

CIVIL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO DPVAT.

COMPLEMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE LAUDOS.

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

INVALIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.

1. O princípio do livre convencimento motivado esclarece que o

magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar

sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias,

poderá indeferi-las, nos termos dos artigos 370 e 371 do

Código de Processo Civil.

1.1. Existindo dois laudos, um juntado pelo autor da ação e

outro realizado em juízo, é livre o convencimento do magistrado

pela pertinência daquele que determinou e teve concordância

certificada do autor da ação na realização.

2. Laudo pericial inconclusivo pela apresentação médica

incompleta do autor da ação não permite a conclusão pela

direito a complementação do seguro DPVAT devido pelo

enquadramento da invalidez como total e permanente.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
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Fls. _____

Apelação Cível 20160810037638APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROMULO DE ARAUJO

MENDES - Relator, ROBERTO FREITAS - 1º Vogal, HECTOR VALVERDE - 2º

Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO,  em

proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 2 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ROMULO DE ARAUJO MENDES

Relator
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 Peço vênia o MM Juízo para utilizar parte do relatório da sentença

às fls. 120/verso, verbis:

  

 

 Trata-se de ação proposta por MANOEL RODRIGUES DOS

SANTOS em desfavor de LÍDER SEGURADORA DOS

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ 09.248.609/0001-04, com

endereço NA Senador Dantas, nº 74, 5º andar, Centro, Rio de

Janeiro, CEP 20.031-205, na qual a parte autora objetiva o

recebimento do valor relativo ao seguro DPVAT. Informou que

foi vítima de acidente automobilístico, do qual resultou perda

funcional permanente (invalidez). Asseverou ser devido o

pagamento complementar do seguro e requereu a procedência

do pedido.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 5/14.

 Juntamente com sua contestação (fls. 47/69) a parte ré juntou

os documentos. Assevera que pagou administrativamente a

quantia de R$ 2.531,25 e que o pleito da parte autora é

totalmente improcedente.

 Réplica apresentada à fls. 74/75.

 Avaliação médica às fls. 91/91V.

 É o sucinto relatório.

Fls. _____

Apelação Cível 20160810037638APC

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de Ação de Complementação de Cobrança de Seguro

Obrigatório ajuizada por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS em face da

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A objetivando

o recebimento de complementação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais

Causados por Veículos Automotores de Vida Terrestre (DPVAT) no valor de R$

10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos),

acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir da citação.
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 O Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF julgou improcedente o

pedido, nos seguintes termos:

  

 

 Impende, inicialmente, registrar que não há controvérsia sobre

a afirmação de que a parte autora tenha sido vítima de acidente

automobilístico. A ré diz não admitir a veracidade de tal

afirmação, contudo assevera que pagou administrativamente o

seguro a que o autor teria direito. De modo que a celeuma

gravita em torno, tão somente, do quantum devido pela

seguradora.

 Ao analisar a avaliação médica juntada às fls. 91/91v é

possível concluir que o autor não apresentou a documentação

médica necessária. Assim, a perícia restou inconclusa.

 Não é, pois, possível afirmar que o autor faça jus a eventual

complementação do valor pago.

 O autor inviabilizou a produção da prova médica.

 Dessa forma, forçoso admitir que a alegação do autor de que

sofreu invalidez permanente que lhe daria direito a

complementação no valor pago não restou provada. 

 A prova é contundente no sentido de que o autor não possui

razão no pleito delineado em sua peça inicial. 

 Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos

autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. 

 Nos termos do art. 85, § 8º, III, do Código de Processo Civil,

condeno a parte sucumbente a pagar os honorários da parte ex

adversa, os quais fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O pagamento dos honorários terá a exigibilidade suspensa,

uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Fls. _____
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 Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação às fls.

122/1125 alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que apresentou

laudo às fls. 11/13 atestando sua invalidez total e permanente e por isso necessária

a complementação do valor recebido a título de seguro DPVAT.

 Sobre o laudo considerado na sentença, alega que é “unilateral,

tendencioso e sem técnica alguma o laudo da apelada não acrescentando nada nos

autos.”

 Ausência de preparo em razão da concessão de assistência jurídica

gratuita à fl. 24.

 Contrarrazões às fls. 136/143 pelo não provimento do recurso e

manutenção da sentença.

  

 É o relatório.
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Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da questão.

O autor da ação requer a complementação do valor já pago pela

seguradora ré a título de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por

Veículos Automotores de Vida Terrestre (DPVAT) por entender que lhe é devido o

percentual máximo dessa indenização (R$ 13.500,00), e não apenas o montante

recebido (R$ 2.531,25), em razão da classificação de sua invalidez como total e

permanente nos termos do laudo acostado junto da inicial às fls. 11/13.

Sem razão.

É importante destacar que segundo o princípio da persuasão

racional cumpre ao juiz a quo avaliar, de acordo com o conjunto probatório constante

dos autos, a necessidade ou não da produção de outras provas, conforme

inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Vejamos:

 

Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,

as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos,

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará

na decisão as razões da formação de seu convencimento.

 

Sobre a utilidade do princípio do livre convencimento motivado que

possui os magistrados já se posicionou o Tribunal:

 

DIRE ITO PREVIDENCIÁRIO .  APELAÇÃO.  AÇÃO

ACIDENTÁRIA. EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO.

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele

conheço.
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TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE

CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. NÃO

VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

RECURSO IMPROVIDO. 

(...)

4. De acordo com o princípio do livre convencimento

motivado, previsto no art. 371 do CPC/15, o juiz apreciará a

prova constante dos autos independentemente do sujeito

que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da

formação de seu convencimento. 4.1. A adoção desse

sistema autoriza o julgador a não seguir a conclusão do

laudo pericial, se houver outros elementos de prova que

apontem para um desfecho diverso. 

(...)

6. Recurso improvido.  

(Acórdão n.1067182, 00112254420168070015, Relator: JOÃO

EGMONT 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017,

Publicado no PJe: 20/12/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA

PRIVADA. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. DECADÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. VINCULAÇÃO DO

MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE

CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTIDADE FECHADA DE

P R E V I D Ê N C I A  C O M P L E M E N T A R .  S E R P R O S .

DESLIGAMENTO PERMANENTE DO PARTICIPANTE.

RESGATE INTEGRAL DOS DEPÓSITOS. CORREÇÃO

MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. APLICABILIDADE.

VÍNCULO DO PARTICIPANTE ENCERRADO. DIFERENÇA

ENTRE MIGRAÇÃO E RESGATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ

E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. Inobstante se consubstancie a prova pericial em relevante

elemento de informação dos autos, não está o Magistrado

vinculado às conclusões do perito, desde que o faça
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motivadamente e considerando os demais elementos à sua

disposição do processo, como restou verificado na hipótese.

3.1. Isso porque no processo civil brasileiro, do princípio

da persuasão racional ou do livre convencimento

motivado, pelo qual o Juiz, como destinatário da prova,

deve estabelecer ,  de maneira fundamentada,  a

necessidade das provas postuladas para o deslinde do

processo, bem como valorá-las, no contexto do conteúdo

probatório coligido nos autos.

(...)

(Acórdão n.1066913, 20120111995210APC, Relator: ALFEU

MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 347/382)

 

O douto juízo inaugural determinou a realização de perícia e

audiência de conciliação na decisão da fl. 87, facultando às partes "comparecimento

de assistente técnico e a apresentação de exames e laudos preexistentes".

Em seguida, o apelante atestou concordância com a realização da

avaliação médica (fl. 90) e o respectivo laudo foi realizado (fl. 91/verso) concluindo

que o "paciente apresenta documentação médica incompleta. perícia inconclusiva".

Seguindo essa avaliação médica pra fins de conciliação, o douto

magistrado julgou improcedente a pretensão posto que o autor inviabilizou a prova

médica e com isso o direito a complementação no valor pago não restou provada

nos seguintes termos:

 

Ao analisar a avaliação médica juntada às fls. 91/91v é possível

concluir que o autor não apresentou a documentação médica

necessária. Assim, a perícia restou inconclusa.

Não é, pois, possível afirmar que o autor faça jus a eventual

complementação do valor pago.

O autor inviabilizou a produção da prova médica.

Dessa forma, forçoso admitir que a alegação do autor de que

sofreu invalidez permanente que lhe daria direito a

complementação no valor pago não restou provada. 

Fls. _____
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A prova é contundente no sentido de que o autor não possui

razão no pleito delineado em sua peça inicial. 

Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos

autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial.

 

 

Assim, tendo o Juízo reputado que os autos estavam

suficientemente instruídos, sem necessidade de prova oral, cumpria-lhe proceder ao

julgamento que de acordo com a perícia médica apresentada à fl. 91/verso foi

improcedente ao pedido da exordial.

O direito pleiteado de complementação do seguro DPVAT está

pautado na comprovação da sua invalidez total e permanente, diante da

inconclusividade dessa invalidez por apresentação médica incompleta impossível a

concessão de qualquer valor ao apelante.

Sobre o laudo acostado, com a petição inicial e apelação,

inicialmente cumpre observar que está sem assinatura do médico. Além disso,

conforme certidão na fl. 90 houve concordância do autor da ação com a realização

médica, indicando inclusive seu comparecimento por livre e espontânea vontade,

que corrobora com a veracidade do laudo atestado. Sem se esquecer também da

possibilidade ofertada pelo juiz do comparecimento de assistente técnico e a

apresentação de exames e laudos preexistentes.

Logo, não há que se falar em laudo "unilateral, tendencioso e sem

técnica alguma" só porque está em desconformidade com o laudo apresentado pelo

apelante. Sobre divergência de laudos o Tribunal já se posicionou pela aplicação do

princípio do livre convencimento motivado. Transcrevo o julgamento:

 

D I R E I T O  C I V I L  E  P R O C E S S U A L  C I V I L .

SEGUROOBRIGATÓRIO (DPVAT). REQUERIMENTO DE

COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

INCAPACIDADE PERMANENTE. PERICIAL DIVERGENTE DE

LAUDO EMANADO DE MÉDICO PARTICULAR. PERDA

ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS

MEMBROS INFERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA
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PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/1974,

prevendo no art. 5º as normas sobre o direito à indenização do

seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,

independentemente da existência de culpa, haja ou não

resseguro.

2. Apreferência do julgador por determinada prova insere-

se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o

magistrado a colher com primazia determinada prova em

detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela

base do conjunto probatório tiver se convencido da

verdade dos fatos.

3. Acertada a decisão do juízo de primeira instância que, com

respaldo em Laudo do Instituto Médico Legal entendeu não ter

havido perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pé,

sobretudo porque o laudo é prova apta a demonstrar a

extensão dos danos causados pelo acidente automobilístico,

pois é documento que goza de presunção de veracidade e

legalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1050321, 20141010058447APC, Relator: CARLOS

RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

20/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: 432/473)

 

 

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para

manter incólume a r. sentença.

Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das

custas e honorários advocatícios, que majoro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais) em observância ao artigo 85, §11º do Código de Processo Civil,

ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.
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Fls. _____

Apelação Cível 20160810037638APC

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
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