
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 2ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO 0718782-49.2017.8.07.0001

APELANTE(S) SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO(S) EDUARDO RESENDE DE SOUSA

Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL

Acórdão Nº 1091085

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO - DPVAT. PERÍCIA
MÉDICA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

Se do contexto fático-probatório coligido puderem ser extraídos elementos suficientes para firmar a
convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, não há falar-se em nulidade da r. sentença
que promoveu o julgamento antecipado da lide.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, CARMELITA BRASIL - Relatora, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e
JOAO EGMONT - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA,
em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 18 de Abril de 2018

Desembargadora CARMELITA BRASIL
Relatora

RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o contido na r. sentença de fls. Id 3602763,  :in verbis



“Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por EDUARDO RESENDE DE SOUSA, autor, contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ré, postulando indenização
do seguro DPVAT.

Alegou o autor, em síntese, que em virtude do acidente automobilístico sofrido em 07 de novembro de
2014, padeceria de invalidez permanente para as atividades habituais e laborais. Pediu,por
conseguinte, a condenação da parte ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no
“quantum” correspondente ao grau de invalidez experimentado.

A parte ré ofertou contestação (ID 11591264), impugnando, de forma especificada, as razões de fato e
de direito nas quais se funda a pretensão do autor.”

Acrescento que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento
da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e
cinquenta centavos), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (07/11/2014), e com juros de
mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 27/11/2017.

Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram rejeitados, consoante decisão de Id. 3602770.

A ré interpôs recurso de apelação (Id. 3602775). Em suas razões, alega que r. sentença foi proferida
sem que houvesse manifestação das partes sobre a perícia judicial, o que caracteriza violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como violação à regra que veda a decisão surpresa.

No particular, afirma que não restou esclarecido o ponto controvertido entre o laudo oficial do IML e o
laudo judicial de forma a confirmar, ou não, a existência de invalidez passível de indenização pelo
seguro DPVAT.

Salienta que o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual existe divergência, a teor do
disposto no art. 477, § 2°, inciso I, do CPC.

Requer, dessa forma, a cassação da r. sentença.

Devidamente intimado, o autor ofertou contrarrazões (Id. 3602780), nas quais defende, em suma, o
desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. sentença.

Preparo regular (Id 3602776, pg. 1/2).

É o relatório.



VOTOS

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Relatora

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Trata-se de apelação objetivando a cassação da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no
valor de R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

No caso em apreciação, incontroverso que o autor, ora apelado, envolveu-se em acidente de trânsito
(colisão entre a motocicleta que estava conduzindo e um veículo), em 07/11/2014, no qual sofreu
lesões na perna esquerda, sendo encaminhado a atendimento médico de emergência, consoante
Registro de Atendimento (Id. 3602720) e Boletim de Ocorrência (Id. 3602721, 3602722).

Dessa forma, em razão da grave fratura dos ossos da perna esquerda, o autor foi submetido a
tratamento cirúrgico em caráter de urgência, em hospital da rede particular, consoante relatórios de Id.
3602733 a 3602746.

Restou comprovado ainda que o pedido administrativo de indenização foi negado pela seguradora (Id.
3602747).

Em sede de contestação, entre outras alegações, a seguradora assevera que o sinistro administrativo foi
negado em razão da ausência de invalidez permanente, consoante laudo do Instituto Médico Legal (Id.
3602754, pg. 8/12), pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Por ocasião da audiência de conciliação, na qual não houve acordo entre as partes (Id. 3602760, pg.
1), foi realizada avaliação por 2 (dois) médicos, sendo um deles médico do trabalho, especialista em
Ortopedia e Traumatologia, na qual ficou constatada a invalidez permanente parcial em virtude do
acidente (Id. 3602760).

Após a audiência de conciliação infrutífera, o d. magistrado  proferiu a r. sentença vergastada,a quo
julgando parcialmente procedentes os pedidos, conforme fundamentos que abaixo transcrevo, in
verbis:

“Da análise do laudo de avaliação médica exarado pelos louvados do juízo, depreende-se que, em
razão de fratura da tíbia esquerda nele apurada, padece o autor de invalidez permanente parcial em
virtude do acidente automobilístico em questão, divisando-se, ademais, entre eles nexo de
causalidade, uma vez subsumindo-se a sua condição a, “in verbis”, “perda anatômica e/ou funcional
completa de um dos membros inferiores” a que alude o anexo da Lei n.º 6.194/74, nela incluído pela
Lei n.º 11.945/09.

Considerando, ademais, que a debilidade permanente se deu em grau leve, faz jus o autor, por
conseguinte, a “quantum” correspondente a 25% do produto de 70% de R$ 13.500,00, ou seja, R$
2.362,50, razão pela qual condeno a parte ré a lhe pagar a importância em questão, corrigida
monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 07 de novembro de 2014, data do
sinistro, e acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação que reputo
realizada no dia 27 de novembro de 2017.”

Feita essa breve explanação acerca do caso em apreciação, entendo que não merece censura a r.
sentença que julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355 do CPC.



Cumpre destacar que, se do contexto fático-probatório coligido puderem ser extraídos elementos
suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, torna-se
desnecessária a realização de outras provas, além das já acostadas aos autos.

Ora, sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua
prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir atos ou diligências inúteis ou meramente protelatórias
e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões
de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, parágrafo único, e 371,
ambos do CPC.

Na hipótese, o juiz de origem, concluiu pela suficiência da avaliação realizada pelos médicos do
trabalho para comprovar a incapacidade laborativa do autor e, assim, embasar a procedência do pedido
de recebimento da indenização.

Observo, outrossim, que avaliação médica que fundamenta a r. sentença foi produzida para fins de
audiência de conciliação, na qual ambas as parte compareceram (Id 3602760, pg. 1/4), razão pela qual
não há falar-se em decisão surpresa.

Tudo o mais é questão meritória, que, no presente caso, reitere-se, não foi devolvida a esta instância
revisora.

Ante o exposto, .nego provimento ao recurso

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze
 art. 85, §11, do CPC.por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no

É como voto.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.


