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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT. 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  VALORES  PAGOS 
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO 
DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO.  IRRESIGNAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 
CONFIGURADO  –  SENTENÇA  ANULADA  - 
MÉRITO  DA  APELAÇÃO  PREJUDICADO. 
APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
1.  Constitui cerceamento de defesa, quando 
necessária  a  realização  da  prova  pericial, 
requerida pela parte autora,  com o objetivo de 
provar a alegada debilidade. 
2.  Tal  situação,  sem sombras de dúvida,  gera 
nulidade  da  sentença,  devendo,  por  isso,  ser 
encaminhado os autos ao Juízo de origem para 
o devido e regular processamento.
3.  Em  razão  da  nulidade  da  sentença,  fica 
prejudicado o mérito do apelo.
4. Art. 932, inciso III, do CPC/2015: Incumbe ao 
relator:  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado 
especificamente  os  fundamentos  da  decisão 
recorrida.

Vistos, etc.
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Everton Cruz da Silva, representado por sua genitora, 
Josamara Angélica da Cruz Soares, interpôs  Ação de Cobrança de 
indenização de seguro obrigatório – DPVAT, em desfavor da Federal de 
Seguros S.A., em face de acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2012, 
resultando em Traumatismo da cabeça.

Aduz ainda que recebeu administrativamente a quantia de 
R$1.350,00  (hum  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais),  restando  a 
complementação de valores, correspondente a lesão sofrida, bem como 
a realização de perícia judicial.

Juntou documentos.

O MM. Juiz a quo, às fls. 20/22, julgou extinto o processo 
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Embargos de declaração opostos e rejeitados, fls. 24/27 e 
30/31.

Irresignado,  o promovente apelou,  fls.  32/37,  arguindo a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  por  inobservância  ao  devido 
processo  legal,  no  mérito,  pugna  pela  reforma  da  decisão,  julgando 
procedente a demanda.

É o relatório. 

DECIDO
Aduz o apelante que com a ausência do Laudo produzido 

pelo  IML,  o  magistrado  singular  extinguiu  o  feito  por  ausência  de 
interesse  processual,  gerando cerceamento  de defesa  à parte  autora, 
vez  que  fora  solicitado  na  exordial,  e  não  oportunizado  para  uma 
produção precisa da lesão sofrida.

Com efeito, afigura-se indispensável a perícia técnica para 
graduação  da  alegada  debilidade,  com o  fito  de  estabelecer  grau  da 
lesão,  conforme preceitua  a  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.”

 Ademais,  in  casu,  consta  nos  autos  o  Laudo  médico 
expedido  pelo  Hospital  de  Emergência  e  Trauma  Senador  Humberto 
Lucena, bem como o depósito feito na conta bancária da parte autora, 
como  pagamento  da  esfera  administrativa,  além  de  boletim  de 
ocorrência, restando patente a ocorrência do sinistro e pagamento pela 
debilidade acarretada. 
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Entretanto,  pugna  o  apelante  pela  complementação  do 
pagamento  devido,  restando  necessária  a  oportunização  de  perícia 
médica, como meio de aferir com precisão os danos ocorridos no sinistro.

Com  efeito,  cuidando-se  de  direito  controvertido  que 
depende da produção de prova pericial, deve ser concedido ao apelante 
o direito de produzir sua prova.

A respeito  do tema,  o  Superior  Tribunal  de Justiça tem 
decidido que há cerceamento de defesa quando o magistrado recusa a 
produção  probatória  requerida  pela  parte  e,  ao  mesmo  tempo,  julga 
extinto o feito por falta de interesse processual, diante da falta de perícia 
médica e alegação de ausência de requerimento administrativo, quando 
este  foi  provocado  e  comprovado,  ocasiona  a  nulidade  do  decisum. 
Nesse sentido, destaco:

“[…]. no caso de indeferimento de provas, ou de 
julgamento  antecipado  a  lide,  o  pedido  não 
poderá ser julgado improcedente com base na 
ausência  de  provas,  sob  pena  de  ficar 
configurado  o  cerceamento  de  defesa.  […].” 
(STJ - AgRg no REsp 1394556 / RS – Relator(a) 
Ministro  HUMBERTO MARTINS -  Órgão Julgador 
T2  -  SEGUNDA  TURMA  -  Data  do  Julgamento 
12/11/2013  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
20/11/2013)

“[...].  Esta  Corte  já  firmou  posicionamento  no 
sentido  de  que   configura  o  cerceamento  de 
defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de 
reconhecer alegação por falta de prova e julga 
antecipadamente  a  lide.  […].” (STJ  -  AgRg  no 
REsp 1354814 / SP – Relator(a) Ministro MAURO 
CAMPBELL  MARQUES  -  Órgão  Julgador  T2  - 
SEGUNDA  TURMA  -  Data  do  Julgamento 
04/06/2013  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
10/06/2013)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  JULGADA 
IMPROCEDENTE  POR  INSUFICIÊNCIA  DE 
PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 
De acordo com a jurisprudência desta Corte, há 
cerceamento  de  defesa  quando  o  magistrado 
recusa  a  produção  probatória  requerida  pela 
parte e, ao mesmo tempo, julga improcedente a 
pretensão  com  base  na  falta  de  provas.  2. 
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. 
(STJ - AgRg no REsp: 1405309 RN 2013/0319743-
0,  Relator:  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  Data  de 
Julgamento: 03/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 11/04/2014).
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PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA  LIDE,  NÃO  OBSTANTE  CONTROVERTIDA 
QUESTÃO  DE  FATO  QUE  SÓ  PODE  SER 
DIRIMIDA  MEDIANTE  PROVA  PERICIAL.  Na 
forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o 
juiz  conhecerá  diretamente  do  pedido,  proferindo 
sentença  quando  a  questão  de  mérito  for 
unicamente  de  direito,  ou,  sendo  de  direito  e  de 
fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência.  Controvertida  a  existência  de 
insalubridade nas condições de trabalho do autor 
da demanda, é de rigor a instrução regular com a 
oitiva  de  testemunhas  e,  se  for  o  caso,  com  a 
produção  de  prova  pericial.  Cerceamento  de 
defesa  caracterizado  porque  o  MM.  Juiz  de 
Direito  julgou antecipadamente a  lide.  Recurso 
especial  conhecido  e  provido.  (STJ  -  REsp: 
1417869 PA 2012/0096246-4, Relator: Ministro ARI 
PARGENDLER,  Data  de Julgamento:  17/12/2013, 
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
04/02/2014).

Outrossim, oportuno ressaltar que no meu sentir, antes de 
extinguir  o  feito  por  falta  de  demonstração  do  prévio  requerimento 
administrativo,  deveria  o  julgador  requisitar  a  emenda  à  inicial, 
objetivando a juntada de prova nesse sentido. É o que determina os arts. 
320 e 321, do NCPC, in verbis:

Art.  320.  A  petição  inicial  será  instruída  com  os 
documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art.  321.  O  juiz,  ao  verificar  que  a  petição  inicial  não 
preenche  os  requisitos  dos  arts.  319  e  320  ou  que 
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar 
o  julgamento  de  mérito,  determinará  que  o  autor,  no 
prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  emende  ou  a  complete, 
indicando  com  precisão  o  que  deve  ser  corrigido  ou 
completado.

Porém,  o  Juízo  a quo ao  entender  que é necessário  a 
prova do prévio requerimento, ou seja, o primeiro passo para a cobrança 
do seguro obrigatório, incorreu em error in procedendo, vez que a própria 
Lei Processual Civil determina que, nessa situação, será imprescindível a 
determinação de emenda à inicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO 
DE  DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO.  BUSCA  E 
APREENSÃO.  COMPROVAÇÃO  DO  RECEBIMENTO 
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DA  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  JUNTADA  DO  DOCUMENTO 
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUÍZO 
DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO OBSERVOU A PRÉVIA 
INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL. ART. 284 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO  CIVIL.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA  CONFIGURADO.  PRECENDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NULIDADE  DE 
OFÍCIO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À 
ORIGEM.  APELO  PREJUDICADO.  -  A  despeito  do 
entendimento  segundo  o  qual  a  demonstração  da 
constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto 
de  constituição  e  desenvolvimento  válido  e  regular  do 
processo, uma vez verificada a ausência de documento 
indispensável  à  propositura  da  demanda,  deve-se 
oportunizar à parte autora a emenda da inicial,  tal qual 
previsto no art. 284 do Código de Processo Civil. (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00010367520158152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 26-06-
2015)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO. 
CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
ENTREGA/RECIBO  DA  NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 267, IV, C/C 283, 
CPC.  FALTA  DE  DOCUMENTO  INDISPENSÁVEL. 
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDAR 
A INICIAL.  INOBSERVÂNCIA DO ART. 284,  DO CPC. 
ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO. ARTIGO 557, 
CAPUT, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. - No caso 
de ausência  de juntada de documento  indispensável  à 
propositura  da  ação,  conforme  art.  283,  CPC,  é 
mandamental a oportunização, ao autor, do prazo de 10 
dias para emendar a exordial,  apenas se legitimando a 
extinção do feito sem resolução do mérito, com base em 
tal  fundamento,  quando  inerte  a  parte  quanto  ao 
saneamento  do  defeito  processual.  -  A  Jurisprudência 
dominante  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça 
perfilha a tese que, ¿Consoante o princípio da economia 
processual, na eventualidade de a petição inicial possuir 
vício  sanável,  deve  ser  conferida  oportunidade  para  o 
autor emendá-la (art. 284, parágrafo único, do CPC)¿1. - 
Segundo artigo 557,  caput,  do CPC,  ¿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¿. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00053874720158150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES 
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 26-05-2015)
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Contudo,  houve  requerimento  administrativo  formulado 
pelo  promovente  e  pagamento  efetuado,  restando  no  pleito  a 
complementação  de  valores,  não  podendo  o  magistrado  singular 
extinguir o feito diante desse argumento infundado.

Portanto,  diante  da  necessidade  da  produção  de  prova 
judicial,  e  sendo  o  cerceamento  de  defesa  uma  matéria  de  ordem 
pública,  pode  ser  ela  declarada  a  qualquer  tempo  e,  inclusive, 
monocraticamente e de ofício pelo próprio relator.

DISPOSITIVO
Assim, ante o exposto,  nos termos do art. 932, inciso III, 

do  CPC/2015, anulo  a  sentença  de  primeiro  grau,  em  razão  de 
cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de 
origem para que se proceda a necessária dilação probatória. Mérito 
do apelo prejudicado, nos termos do dispositivo legal supracitado. 

P.I.
João Pessoa, 13 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                RELATOR
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