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APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO  -   DPVAT  EM  VIRTUDE  DE  DEBILIDADE
PERMANENTE  -  NULIDADE  DE  SENTENÇA  POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO  -   ANÁLISE DOS
FATOS  E  DO  DIREITO  -  ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE  -  SUPRESSÃO  DO  VÍCIO  EM  2.ª
INSTÂNCIA  –  IMPOSSIBILIDADE  -  NULIDADE   DE
OFÍCIO DA SENTENÇA. 

Segundo o art.  249, § 1º, do CPC/73, o ato processual
eivado  de  algum vício  de  formalidade  "não  se  repetirá
nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte".
Resulta do exposto que, nesse caso, incide a máxima pas
de  nullité  sans  grief.  Em  atenção  aos  princípios  da
instrumentalidade das formas e da economia processual,
a nulidade dos atos processuais apenas será declarada
quando a sua manutenção puder causar prejuízos à parte
que a alegar.

Importante  consignar,  contudo,  que  a  liberdade  do
magistrado lhe impõe o dever de fundamentar as suas
decisões em conformidade com pelo menos um elemento
probatório constante nos autos, ressaltando, que tal ônus
lhe assegura em contrapartida a prerrogativa prevista no
artigo 130 do Código de Processo Civil, a qual expressa o



princípio do livre convencimento, ou seja, a formação de
sua convicção pela livre apreciação da prova.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Batista  de
Vasconcelos em face da sentença (fls.  95/100),  proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de
Seguro DPVAT movida em face de  MAPFRE Seguros Gerais S/A acolheu
parcialmente  o  pedido,  para  condenar  a  demandada  a  pagar  no  prazo  de
quinze dias, o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta
e cinco centavos).

Irresignado  com tal  decisão,  José  Batista  de  Vasconcelos
interpôs  recurso  apelatório,  postulando  a  reforma  do  comando  sentencial,
alegando nulidade de sentença,  ante  o cerceamento de defesa ocasionado
pela  produção  de  prova  unilateral  –  documento  de  fl  61/61v,  requerendo,
portanto, a produção de laudo pericial, capaz de demonstrar a correspondência
do acidente automobilísitico e a debilidade do autor, assim como, a análise do
quantum indenizatório estipulado em 1º grau.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
anulada a sentença ou reformado o valor indenizatório outrora estipulado. 

Contrarrazões interpostas às fls 122/128..

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer, opinando pelo provimento do recurso, para que a indenização fixada
seja majorada (fls. 137/141).

É o relatório.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
apelaçao) tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento
anterior,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº
13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os axiomas constantes no
art.  1º da nova lei  processual,  art.  6º  da LINDB e art.  5º,  inciso XXXVI, da
Constituição Federal. 

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado de 1º grau,
assim fundamentou sua decisão : 

1O 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.



“Além do mais, a nobre perita oficial, Drª Simone de O. P.
Melo , CRM-PB 52-60993-2,  correlacionou o percentual
do dano ao segmento corporal  em 25% leve,  que pela
tabela que gradua os danos corpóreus, tem-se o valor de
R$ 843,75.
(…)
No caso concreto,o laudo traumatológico de fls 61/61v,
ficou  mensurado  o  grau  de  compromentimento  da
debilidade  do  autor  como  sendo  25%  leve,  portanto
justifica-se a indenização nos patameres no valor de R$
843,75 (oitocentos e quareta e três reais e setenta e cinco
centavos)

Todavia,  percebe-se  que,  embora  tenha  estipulado  o  valor
indenizatório (R$ 843,75), o fez de forma genérica e abstrata, sem especificar
como chegou a conclusão deste quantum, assim, não há como concluírmos se
tal valor corresponde aos percentuais especificados na tabela.

No vertente contexto dos autos, é de se observar, portanto, a
existência  de  vício  no  comando  sentencial  de  piso,  face  à  abordagem  da
questão controvertida, posta em discussão, de uma forma genérica e abstrata.

Conforme  se  infere  da  decisão  de  f.  95/100,  o  magistrado
sentenciante considerou o laudo pericial de fls. 61/61v, subsumiu corretamente
a legislação ao caso concreto, todavia, no ponto referente ao valor atribuído a
tíltulo de indenização, o magistrado olvidou de demonstrar como chegou a este
quantum, ficando impossível concluirmos o entendimento do julgador.

Com efeito,  é cediço que a prestação jurisdicional  pressupõe
exatamente  a  adequação  da  situação  de  fato  à  norma  legal  vigente,
solucionando a controvérsia instaurada entre as partes litigantes. Ou seja, em
uma definição mais clara e direta, significa a incumbência atribuída ao julgador
de  “dizer  qual  é  o  direito  aplicável  ao  caso  concreto  submetido  à  sua
apreciação”.

A meu sentir, seria imprescindível que o julgador mencionasse
na sentença a  forma como chegou a  este  valor  de  R$  843,75,  posto  que,
conforme se pode observar  da  leitura  da sentença,  o  Magistrado utilizou o
laudo  pericial  como  meio  de  prova  para  fundamentar  o  seu  entendimento,
utilizando a porcentagem ali estampada – 25% - como sendo base para o seu
cálculo.

Nesse  cenário,  dúvida  não  se  tem  de  que  o  "decisum" de
primeiro grau ostenta vício de julgamento, cuja nulidade é flagrante e pode,
inclusive,  ser  decretada de ofício  pelo  Tribunal  "ad  quem" por  se  tratar  de
invalidade de ordem pública. 



Sobre  o  tema,  cabe  ressaltar  a  brilhante  lição  do  professor
Humberto Theodoro Júnior2: 

"A função do juiz é compor a lide, tal qual foi
posta  em  juízo.  Deve  proclamar  a  vontade
concreta da lei apenas diante dos termos da
litis contestatio, isto é, nos limites do pedido
do autor e da resposta do réu. São defesos,
assim,  os  julgamentos  extra  petita  (matéria
estranha a litis contestatio); ultra petita (mais
do  que  o  pedido)  e  citra  petita  (julgamento
sem apreciar  todo  o  pedido).  Como  lembra
Jorge  Americano  "é  a  litiscontestação  que
determina o objeto da sentença". O seu tema
terá  que  ser  apreciado  integralmente,  sem
ampliações, nem restrições". (grifei)

Vale ressaltar, ainda, não se desconhecer a hipótese em que o
simples exame imperfeito ou incompleto das questões suscitadas pelas partes,
pode ser sanado pelo Tribunal por força do efeito devolutivo consagrado pelo
art. 515, § 1º do CPC3.

Todavia,  consoante  a  mais  abalizada  doutrina  "não  pode  o
Tribunal  conhecer  originariamente  de  uma  questão  a  respeito  da  qual  não
tenha sequer havido um começo de apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz
de primeiro grau."4, o que, indubitavelmente, ocorre no caso em comento. 

Sobre  a  matéria  em  debate,  trago  à  colação  alguns
entendimentos jurisprudenciais: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.NULIDADE
DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO
TRANSLATIVO  DO  RECURSO.  SÚMULA  N.
83/STJ. 
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não
foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de
se incorrer em supressão de instância.
2.  Ainda  que  a  matéria  de  ordem  pública  seja
ventilada em recurso especial, é indispensável, para

2 in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 506 e 514;
3 Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro;

4 (Humberto  Theodoro  Júnior,  in  Curso  de Direito  Processual  Civil,  vol.  I,  Rio  de Janeiro:
Forense, 2006, p. 560).



que não ocorra supressão de instância, que a tese
tenha sido apreciada pela origem.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 700.340/MS, Rel.  Ministro JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  -  SERVIDOR  MUNICIPAL  -
PROFESSOR  -  VERBAS  SALARIAIS  -
PROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -
PREJUDICIALIDADE  -  RECURSO  VOLUNTÁRIO
PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  JURÍDICA  -
INFRAÇÃO AO ART. 93, XI, DA CARTA MAGNA E
ARTS. 165 E 458, INC. II, AMBOS DO CPC/1973 -
DECRETO DE OFÍCIO -  DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM  -  RECURSO  VOLUNTÁRIO
PREJUDICADO.  A fundamentação ou motivação,
como também é conhecida, é o momento em que
o juiz deverá demonstrar o que o levou a chegar
à  determinada  decisão.  Constituindo  requisito
indispensável,  a  sua  ausência  implica  em
nulidade  da  sentença.  Por  conseguinte,  resta
prejudicada  a  análise  do  recurso  voluntário.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010932320148150031,  -  Não  possui  -,  Relator
DESA  MARIA  DE  FATIMA  MORAES  B
CAVALCANTI , j. em 06-05-2016) 

“Ementa:AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
SOCIETÁRIAS  -  ALEGAÇÃO  DE
DESCUMPRIMENTO -  INTERRUPÇÃO INDEVIDA
DO  PACTUADO  -  DESVIO  DE  VERBA  -
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  FALIMENTAR  PELA
RUPTURA DO PACTO - DANO MORAL E DANO
MATERIAL  -  TEORIA  DA  CONFIANÇA  -  JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA
- TERMO INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 52, II,
DA  LEI  Nº  7.357/85.  (...)DECISÃO  NÃO
FUNDAMENTADA  -  NECESSIDADE  DE
DECRETAÇÃO  DE  SUA  NULIDADE  -
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  458,  INCISO  II  DO
CPC  E  ART.  93,  INCISO  IX/CF.  Fundamentar
significa o magistrado dar as razões, de fato e de



direito, que o convenceram a decidir a questão
daquela  maneira.  A  motivação  tem  implicação
substancial  e  não  meramente  formal,  donde  é
lícito  concluir  que  o  juiz  deve  analisar  as
questões  postas  a  seu  julgamento,
exteriorizando  a  base  fundamental  de  sua
decisão. A sentença que não esgota a prestação
jurisdicional  e,  em  consequência,  não  aprecia
todas  as  questões  de  fato  e  de  direito
formuladas  pela  partes,  é  ato  processual  nulo,
em face do prescrito no art. 458, inciso II do CPC.
TJMG - Número do processo: 2.0000.00.399640-
3/000(1) Relator: SALDANHA DA FONSECA  Data
do Julgamento:  12/11/2003 Data da Publicação:
06/12/2003;(grifei)

Importante consignar, contudo, que a liberdade do magistrado
lhe impõe o dever de fundamentar as suas decisões em conformidade com
pelo menos um elemento probatório constante nos autos, ressaltando, que tal
ônus lhe assegura em contrapartida a prerrogativa prevista no artigo 130 do
Código de Processo Civil, a qual expressa o princípio do livre convencimento,
ou seja, a formação de sua convicção pela livre apreciação da prova.

Logo, entendo, portanto, ter o juiz decidido a matéria, todavia
deixou  de  fundamentar,  suficientemente,  aspecto  relevante,  qual  seja,  a
conclusão para chegar ao valor de R$ 843,75, restando, portanto, insatisfatória
a  prestação jurisdicional.

Sendo assim, o reconhecimento da nulidade da sentença por
deficiência de fundamentação, é medida que se impõe.

Feitas tais ilações, ex officio, declaro a nulidade da sentença, ante
ausência de fundamentação,  determinando o retorno dos autos à origem para
que outra decisão seja proferida, nos limites em que a lide foi  proposta na
exordial. Via de consequência, nego seguimento ao recurso voluntário, ante a
sua prejudicialidade, com base no art. 557, caput5, do CPC/73.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

5
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. 


