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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL –
Apelação  Cível  –  Ação  de  Cobrança  –
Seguro DPVAT- Requerimento de produção
de prova pericial pelo autor – Indeferimento
– Irresignação – Cerceamento de defesa –
Prejuízo configurado – “Erro in procedendo”
– Anulação da sentença e retorno dos autos
para  realização  de  regular  instrução
probatória –  Aplicação do art. 577, § 1º-A,
do CPC- Provimento.

- Nas ações de cobrança relativa ao seguro
DPVAT, faz-se necessário perícia produzida
por órgão oficial  e imparcial,  que ateste o
grau de invalidez sofrido pela vítima.

-  Comete  “erro  in  procedendo” o  julgador
que,  sem  a  realização  de  perícia
expressamente  requerida,  necessária  ao
deslinde  da  questão,  profere  decisão
fundamentada  apenas  em  livre
convencimento.

-  Configurado o cerceamento de defesa da
parte  autora,  impõe-se  a  anulação  da
sentença  hostilizada,  com  o  retorno  dos
autos  à  instância  originária  para  que  se
proceda a regular instrução probatória com
a produção da prova pericial requerida.

-  O art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator dar provimento ao recurso quando a



decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
JOELSON DE FREITAS SANTOS, objetivando reformar a sentença prolatada
pela  MM.  Juíza  de  Direito  da  Comarca  de  Ingá,  nos  autos  da  “ação  de
cobrança  de  seguro  DPVAT  por  invalidez”,  sob  o  nº.  0000248-
63.2014.815.0201 ajuizada pelo recorrente em desfavor da SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO-DPVAT.

Na  exordial  de  fls.  02/07,  sustentou  o
promovente, ora apelante, que, em virtude de acidente de trânsito sofrido no
dia  13  de  janeiro  de  2013,  onde  sofrera  ferimentos  graves  e  fratura  na
clavícula,  ficou  incapacitado  de  ocupar  suas  funções  habituais,  resultando
assim invalidez de cunho permanente.

Requereu  assim o  promovente  o
pagamento da quantia  de R$ 13.500,00 (treze mil  e  quinhentos reais),  de
cunho indenizatório,  relativo  ao  seguro  DPVAT,  já  que  sua  invalidez
corresponde à debilidade permanente do membro superior direito, bem como
a remessa de ofício ao à Direção do IML para a realização de perícia. 

Às fls. 19, a MM. Juíza “a quo” concedeu o
benefício  da  Justiça  gratuita  ao  requerente  e  designou  audiência  de
conciliação,  realizada  no  dia  19/05/2014,  na  qual  as  partes  não  firmaram
acordo.

Após,  a  empresa  demandada apresentou
contestação de fls. 26/40, aduzindo, em síntese, que houve a litigância de má-
fé  por  parte  do  autor  face  recebimento  da  indenização  no  valor  de  R$
1.687,50  (mil,  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos)
resultante  de  processo administrativo  datado em 31/05/2013 que teve  por
substrato fático o mesmo sinistro.

Alegou, ainda, a promovida, a ausência de
prova documental acerca da pretensão do autor, já que não foi anexado à
inicial laudo do Instituto Médico Legal que atestasse a incapacidade funcional
alegada pelo demandante.

 Foi prolatada sentença (fls. 65/66), na qual
o  juízo  de  primeiro  grau  entendeu  desnecessária  a  realização  de  prova
pericial,  por  já  estar  formado seu convencimento  da recuperação do autor
pelas  lesões  sofridas,  demonstrada  em  audiência,  e,  pela  imprecisão  do
advogado em relatar qual a sequela permanente para realização da perícia.



Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de apelação, alegando ter havido cerceamento de sua defesa, já que o juízo
“a quo” fundamentou sua decisão com base apenas em livre convencimento
sem embasamentos técnicos específicos, não tendo acatado ao pedido do
autor de que fosse realizada perícia médica por órgão oficial, a fim de atestar
o grau de debilidade sofrido pelo demandante no evento danoso, fazendo-se,
portanto, necessário que seja considerada nula a sentença impugnada, com a
remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda a regular
instrução dos autos, com a produção da prova pericial requerida.

Contrarrazões juntadas nas fls. 78/84.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de Justiça proferiu parecer (fls. 91/94), opinando pelo provimento do recurso,
sem manifestações de mérito,  por ausência de interesse público que torne
necessária a intervenção Ministerial.

É o relatório. Decido.

Verifica-se dos presentes autos que o autor
apelante requer, em sede recursal, que seja decretada a nulidade da sentença
hostilizada, já que houve cerceamento de defesa do demandante, uma vez
não ter sido produzida a prova pericial requerida, tendo o juízo de primeiro
grau  fundamentado  sua  decisão  com  base  livre  convencimento  da
desnecessidade de perícia face à recuperação aparente do autor.

É cediço que,  nas ações de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT, a ausência de realização de perícia, que ateste a
extensão  da  incapacidade  da  vítima,  causa  prejuízo  à  parte  interessada,
quando ausente outro documento capaz de atestar a existência, ou não, da
invalidez. É justamente o caso dos autos.

Intimadas as partes para especificarem as
provas que pretendiam produzir,  o  autor  requereu,  a  realização de perícia
para  comprovar  o  grau  de  invalidez  a  que  ficou  restrito,  tendo  a  juíza
condutora do processo em tela ignorado tal requerimento, proferindo sentença
improcedente.

Vê-se, portanto, que não foi oportunizado à
parte autora o direito de produzir a prova pericial, requerida tanto na inicial
como posteriormente, em audiência de conciliação.

Assim,  no  caso  sob  apreciação,  seria
imprescindível  a  produção  de  prova  pericial  realizada  por  órgão  oficial,
desvinculado  das  partes,  que  atestasse  o  grau  de  invalidez  sofrido  pelo
demandante em decorrência do acidente de que foi vítima.

Nesse  sentido,  segue  jurisprudência



recente emanada do TJ/PB:

APELAÇÃO CÍWL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE  DE
MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  GRAU  DE  INVALIDEZ.
NECESSIDADE  DE  PERÍCIA MÉDICA.  SUMULA
474  DO  STJ. ACOLHIMENTO.  JULGAMENTO
MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO § 1°-A DO ART.
557  DO  CPC.  POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO.  -  A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez do
beneficiário,  deve ser paga de forma proporcional ao
grau da invalidez. Súmula 474 do STJ, publicada em
19-06-2012.  -  Assim,  independentemente  da  data  em
que ocorreu o sinistro, ausente laudo oficial mostra-se
necessária a realização de perícia para aferir o grau da
invalidez em tela. - 0 § 1°-A do art. 557 do CPC autoriza
o relator a prover o apelo Se a decisão recorrida estiver
em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior .
(Processo:  03020090022846001,  Relator:  Dr.  Carlos
Eduardo  Leite  Lisboa,  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara
Cível,  Data do Julgamento: 20/03/2013)
 
Assim, vislumbra-se a necessidade de que

fosse  acatado  o  pedido  do demandante  de  que  fosse  realizada  a  perícia
requerida, atestando o grau de invalidez sofrida, podendo-se entender que
não seria possível a prolação de sentença quando houvesse o requerimento
expresso da parte para que fosse produzida prova pericial.

Além  disso,  o  STJ  vem  se  manifestando
reiteradamente acerca da necessidade de que o seguro DPVAT seja pago de
forma proporcional ao grau de invalidez sofrida pelo beneficiário.

Nesse  sentido,  destaca-se  o  teor  da
Súmula 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional ao grau da invalidez”. 

Diante do  quadro descortinado até  então,
não se pode afirmar o grau de invalidez sofrido pelo segurado com o acidente
automobilístico. Apenas a perícia, formalmente realizada, por órgão imparcial,
atestará a existência, ou não, da invalidez permanente e o seu grau. 

Acompanhando  o  entendimento  acima
sufragado, no sentido de que se faz imprescindível prova pericial  idônea a
atestar  o  grau  de  invalidez  sofrido  pelo  segurado,  segue  jurisprudência
emanada do STJ:



CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA
PARA  AVALIAR  A  EXTENSÃO  DA  LESÃO.
PAGAMENTO  PROPORCIONAL  AO  GRAU  DA
LESÃO. SÚM. 474 DO STJ.
1.  "A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez  parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma
proporcional  ao grau da invalidez".  Súmula n. 474 do
STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.(Ag Rg
no Resp 1254462/PR, Relator(a): Ministra Maria Isabel
Gallotti, Órgão Julgador 4ª Turma, Data do Julgamento
25/09/2012) “grifo nosso”
E

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  SEGURO  DPVAT.
NECESSIDADE  DE  PERÍCIA  PARA  AVALIAR  A
EXTENSÃO  DA  LESÃO.  DECISÃO  CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.  (Ag  Rg  no  Ag  1332449/MT,  Relator(a):
Ministro Luis Felipe Salomão, Órgão Julgador 4ª Turma,
Data do Julgamento 09/11/2010) “grifo nosso”

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO.
RECURSO  ESPECIAL.  DPVAT.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
PERÍCIA  MÉDICA.  APURAÇÃO  DO  GRAU  DA
LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL
DO SEGURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não
constando do acórdão embargado os  defeitos  previstos
no artigo 535 do Código de Processo Civil,  quando a
decisão  embargada  tão-só  mantém  tese  diferente  da
pretendida pela parte recorrente.
2.- Ao determinar que o pagamento do seguro DPVAT
deve  corresponder  ao  grau  da  invalidez  permanente
apurada,  o  Tribunal  a  quo decidiu  em conformidade
com  o  entendimento  desta  Corte  sobre  a  matéria,
incidindo, à espécie, o teor da Súmula 83 deste Superior
Tribunal de Justiça.
3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp
134916  /  GO,  Relator:  Min.  Sidnei  Beneti,  Órgão
Julgador:  Terceira  Turma,  Data  do  Julgamento:
24/04/2012) 

Pode-se,  concluir,  dessa  forma,  que  se
equivocou o juízo  “a quo” ao indeferir a prova pericial requerida pelo autor,
tendo em vista  inexistir  nos  autos  prova  idônea que atestasse o  grau  de
invalidez do segurado, tendo a sentença impugnada afrontado jurisprudência
predominante do STJ.



Sendo  assim,  comprovada  que  a  perícia
não  realizada  se  constitui  em elemento  indispensável  para  o  deslinde da
questão  em  debate,  não  resta  outra  alternativa  a  não  ser  reconhecer  a
ocorrência de cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, na espécie, tem lugar o
julgamento singular previsto no § 1º-A,  do art. 557, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

§  1  
o
  -A Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  

confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao
recurso  ”.  

Diante  desse  delineamento  jurídico,  nos
termos  do  art.  557,  §1-A,  do  CPC,  dou  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
anulando a sentença impugnada, diante do “error in procedendo”  cometido
pelo juízo “a quo”, determinando, dessa forma, o retorno dos autos ao juízo
de origem, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida pelo autor,
saneando o vício que inquina a sentença apelada, proferindo, em seguida,
novo julgamento.

P.I

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


