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PRELIMINARMENTE -  DIREITO INTERTEMPORAL – VIGÊNCIA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –  RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973 – MARCO TEMPORAL – DIA 18
DE  MARÇO  DE  2016  -  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES  DO  NOVO  DIPLOMA  –
TUTELA JURÍDICA DAS SITUAÇÕES CONSOLIDADAS NO TEMPO -
RECURSO  ANALISADO  COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –
ULTRATIVIDADE EXCEPCIONAL DA LEI REVOGADA. 

- O apelo interposto antes do dia 18 de março de 2016, dia de início da
vigência do Novo Código de Processo Civil, deve atender aos ditames
do antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
DEBILIDADE  PERMANENTE  EM  DECORRÊNCIA DO  SINISTRO  –
SENTENÇA  –  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –  RECURSO
MANEJADO  PELO  PROMOVENTE  –  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A DEBILIDADE
EXAME PERICIAL  -  INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATESTE  A  RELAÇÃO  ENTRE  A  DEBILIDADE  E  O  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO  -   DEVER  PROBATÓRIO  IMPOSTO  À
PROMOVENTE -  INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CPC/73 - ÔNUS
NÃO  ATENDIDO  -   RECURSO  EM  DISSONÂNCIA  COM  O
ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO STJ E NESTA
CORTE DE JUSTIÇA -   SEGUIMENTO NEGADO AO APELO NOS
TERMOS DO ART. 557, CAPUT DO CPC/73.

-  “Art.  5º.  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado  mediante
simples  prova  do  acidente  e  do  dano  decorrente,
independentemente  da  existência  de  culpa,  haja  ou  não  resseguro,
abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
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- Embora o recorrente alegue que a referida norma exige a
simples prova do acidente e do dano, para o pagamento do
seguro DPVAT, não basta que tenha existido o sinistro ou
que a vítima tenha sofrido alguma lesão para ter direito ao
recebimento da indenização.

-  A simples afirmação de que a debilidade foi causado por
acidente de veículo sem a exibição de provas do alegado,
não  tem  o  condão  de  constituir  o  fato  que  ampara  a
pretensão autoral.

-  Cabe  a  parte  que  tem o  ônus  de  provar  buscar  meios
nesse sentido, caso contrário, em virtude de sua omissão,
pode ver sua pretensão negada por insuficiência de provas.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Milton  Sérgio
Mendonça da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande que,  nos autos da Ação de Cobrança de
Seguro  DPVAT  nº  0018689-22.2010.815.0011,  movida  em  face  do  Itaú
Seguros  S.A. julgou  improcedente o  pedido  exordial  por  entender  não
demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela vítima e a
debilidade permanente por ele ostentada. Determinou, ainda, o pagamento de
honorários  advocatícios  a  serem  suportados  pelo  autor,  no  importe  de
400,00(quatrocentos  reais),  ressalvada  a  incidência  do  art.  12  da  Lei  n.º
1.060/50 (fls. 101/103).

Irresignado  com  tal  decisão,  o  promovente  interpôs  recurso
apelatório, requerendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o
processo foi  instruído com indício de provas materiais, inclusive com laudos
médicos comprobatórios das sequelas provocadas pelo sinistro bem como o
nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas. Aduz,
ainda, que o magistrado cerceou direito de defesa, uma vez que, diante da
existência de laudo inconclusivo, o processo deveria ser julgado de acordo com
as provas existentes nos autos; sendo a hipótese de modificação da sentença
para reconhecimento da procedência do pedido (fls. 107/112).

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  117/122,  pleiteando  a
manutenção da sentença em seus todos seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer, opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso (fls. 131/134).

É o relatório.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Decido.

Anoto  que o  caso  dos  autos  é  de  Apelação  Cível  contra  a
sentença publicada em cartório no dia 12/06/2015 e interposta antes do dia 18
de março de 2016, dia de início da vigência do Novo Código de Processo Civil 1,
aplicando-se o antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º,
14  e1.046,  todos do CPC/2015,  além do art.  6º  da LINDB e art.  5º,  inciso
XXXVI, da Constituição Federal. 

O  STJ  já  teve  oportunidade  de  discorrer  sobre  o  tema,
afirmando que,  “em observância ao princípio tempus regit  actum, o recurso
será  regido  pela  norma  em  vigor  ao  tempo  da  publicação  da  decisão
impugnada.”2 

Ainda,  em  recente  decisão  monocrática,  publicada  em
22/03/2016, o Ministro Mauro Campbell Marques, aduziu que “preliminarmente,
afasto a incidência da regra do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015, considerando
que  os  presentes  aclaratórios  voltam-se  contra  decisão  publicada  em
momento anterior ao início da vigência do Novel Codex, o que deu-se
apenas em 18/03/2016, de modo que incidem as regras de admissibilidade
e julgamento vigentes ao tempo da publicação da decisão ora atacada,
isto é, aquelas previstas no CPC/1973, que não possuía previsão expressa
acerca  da  necessidade  de  intimação  do  agravante  para  complementar  as
razões recursais na hipótese do órgão julgador conhecesse dos aclaratórios
como agravo interno.”

Sendo assim, passo à apreciação do recurso à luz do CPC/73:

De início, registro que o entendimento esboçado na sentença
está em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores e desta
Corte, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso nos termos do art.
557, caput, do CPC/73.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por  Milton
Sérgio  Mendonça  da  Silva  em face  do  Itaú  Seguros  S.A., objetivando  o
recebimento  de  quantum  indenizatório  em razão  de  sinistro  provocado  por
acidente  automobilístico,  ocorrido em 22 de outubro de 2004,  do qual  teria
resultado supostamente a debilidade permanente.

Sobrevindo  a  sentença  de  piso,  o  magistrado  a  quo julgou
improcedente  o  pedido  exordial  por  entender  não  demonstrado  o  nexo  de
causalidade entre o acidente e a debilidade da vítima.

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

2  EDcl nos EREsp 1313870/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 1.7.2013. 

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Buscando  a  modificação  do  provimento  judicial,  o  apelante
levantou como único argumento para a reforma da sentença, a tese de que o
nexo de causalidade restou amplamente demonstrado através dos documentos
colacionados  aos  autos,  notadamente,  o  laudo  pericial  realizado  em 2005,
contemporâneo à época do acidente.

As  razões  do  recurso  não  merecem prosperar,  porquanto  o
laudo pericial  realizado por  determinação do Juízo  atesta  a  inexistência  de
debilidade e incapacidade permanente para o trabalho.

Com  efeito,  a  simples  afirmação  de  que  a  debilidade  foi
causada  por  acidente  automobilístico,  não  tem o  condão  de  constituir  fato
indispensável para o acolhimento da pretensão autoral.

O  art.  3º  da  Lei  nº  6.194/74  exige  que  os  danos  pessoais
cobertos pelo seguro compreendam apenas as indenizações por morte,  por
invalidez permanente ou por despesas de assistência médica e suplementares.

O art. 5°, caput, da Lei nº 6194/74, por sua vez, prescreve:

“Art.  5º.  O  pagamento  da  indenização  será  efetuado
mediante  simples  prova  do  acidente  e  do  dano
decorrente, independentemente  da  existência  de  culpa,
haja  ou  não  resseguro,  abolida  qualquer  franquia  de
responsabilidade do segurado.”

No caso em tela, ainda que se alegue que a referida norma
exige a simples prova do acidente e do dano, para o pagamento do seguro
DPVAT não basta que tenha existido o sinistro ou que a vítima tenha sofrido
alguma lesão para ter direito ao recebimento da indenização. 

É  necessário  que  o  dano  cause  a  debilidade  ou  qualquer
espécie de invalidez àquele que sofreu o acidente. Outrossim, o fato de o autor
ter juntado certidão de ocorrência policial, laudo médico pericial e declaração
de  atendimento  hospitalar  não  ratifica  que  as  sequelas  provocadas  pelo
acidente foram as responsáveis pela lesão do autor.

Ora,  cabe  a  parte  que tem o  ônus de provar  buscar  meios
nesse  sentido,  caso  contrário,  em  virtude  de  sua  omissão,  pode  ver  sua
pretensão negada por insuficiência de provas.

 A simples  afirmação  de  que  a  debilidade  foi  causada  por
acidente de veículo sem a exibição de provas do alegado, não tem o condão de
constituir o fato que ampara a pretensão autoral.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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De acordo com o art. 333 do CPC/73, o ônus da prova consiste
em:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a matéria,  Fredie Didier Jr. afirma serem  “imperativos
do próprio interesse, ou seja, encargos sem cujo desempenho o sujeito se põe
em situações de desvantagem perante o direito3”.

Ademais, a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de
que, não havendo a prova do nexo de causalidade entre o acidente e o evento
danoso, não há que se falar em pagamento da indenização securitária.

DPVAT.  QUEDA  DURANTE  VERIFICAÇÃO  DE
CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL
AUSENTE. A Turma entendeu que, para o sinistro ser
protegido  pelo  seguro  DPVAT,  é  necessário  que  ele
tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
E,  considerando  que  o  uso  comum  que  se  dá  ao
veículo é a circulação em área pública, em regra, os
sinistros  somente  serão  cobertos  quando  o  acidente
ocorrer  com pelo  menos  um veículo  em movimento.
Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais
em que o veículo parado cause prejuízos indenizáveis.
Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a
sua carga causassem prejuízos a seu condutor ou a
um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma queda do
caminhão  enquanto  o  recorrente  descarregava
mercadorias  do  seu  interior,  sem  que  o  veículo
estivesse  em  movimento  ou  mesmo  em
funcionamento.4 REsp 1.182.871-MS. 

De igual modo, essa matéria já foi apreciada por esta relatoria:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO DPVAT ¿ DEBILIDADE PERMANENTE EM

3DIDIER JUNIOR, F. Curso de Direito Processual Civil. 6ª edição, Salvador, Editora Jus Podium. 2006.;
4REsp 1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012, publicado em 10/05/2012.;

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
5



Apelação Cível n.º 0018689-22.2010.815.0011

DECORRÊNCIA  DO  SINISTRO  ¿  SENTENÇA
¿  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  ¿  RECURSO
MANEJADO  PELO  PROMOVENTE  ¿  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE
ENTRE  O  ACIDENTE  E  A  DEBILIDADE  EXAME
PERICIAL  -  INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO
OFICIAL  QUE  ATESTE  A  RELAÇÃO  ENTRE  A
DEBILIDADE  E  O  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO  -
DEVER PROBATÓRIO IMPOSTO À PROMOVENTE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CPC - ÔNUS NÃO
ATENDIDO - RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O
ENTEDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE
NO  STJ  E  NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  -
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO NOS TERMOS
DO ART. 557, CAPUT DO CPC. - "Art. 5º. O pagamento
da indenização será efetuado mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida
qualquer franquia de responsabilidade do segurado." -
Embora o recorrente alegue que a referida norma exige
a  simples  prova  do  acidente  e  do  dano,  para  o
pagamento  do  seguro  DPVAT,  não  basta  que  tenha
existido o sinistro ou que a vítima tenha sofrido alguma
lesão para ter direito ao recebimento da indenização. -
A simples afirmação de que a debilidade foi causado
por acidente de veículo sem a exibição de provas do
alegado,  não  tem o  condão  de  constituir  o  fato  que
ampara a pretensão autoral. - Cabe a parte que tem o
ônus  de  provar  buscar  meios  nesse  sentido,  caso
contrário,  em virtude  de  sua  omissão,  pode  ver  sua
pretensão negada por insuficiência de provas.5

Outrossim,  considerando que o entendimento esboçado pelo
magistrado sentenciante está em consonância com o posicionamento adotado
pelo STJ e por este Tribunal, exsurge a manifesta contrariedade do presente
recurso com a jurisprudência dominante das citadas Cortes.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto
no art. 557,  caput, do Código de Processo Civil de 1973 cuja redação assim
dispõe:

Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante

5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00175183520078150011, - Não possui -, Relator DESA
MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 09-12-2015)

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, com supedâneo
no artigo 557,  caput do CPC/73,  mantendo incólume a decisão atacada por
seus próprios e jurídicos fundamentos, prescindindo, assim, de sua apreciação
pelo Órgão fracionário.

Intime-se e Publique-se.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

 

G/01 
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