
Apelação cível n.º 0002725-79.2013.815.0141

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002725-79.2013.815.0141
ORIGEM : 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADO : Rostand Inácio dos Santos
APELADO : Valdeci Fernandes de Araújo
ADVOGADO : Antônio Anízio Neto

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Ação de
Cobrança – Seguro Obrigatório – DPVAT –
Perda anatômica e/ou funcional  parcial  de
segmento  corporal  –   Comprovação  –
Laudo pericial  – Debilidade permanente –
Procedência  na  origem  –  Irresignação  –
Alegação  de  inexistência  de  acidente  de
trânsito – Fato incontroverso – Questão não
suscitada da  contestação pela  apelante  –
Nova tese alegada em sede de apelação –
Impossibilidade  –  Princípio  da
eventualidade e duplo grau de jurisdição –
Exegese  dos  arts.  336  e  1.013,  §1º,  do
CPC/2015 – Desprovimento. 

-  A afirmação de inocorrência de acidente
de trânsito, relacionado com a lesão do pro-
movente,  fere  o  disposto  no  art.  336  do
novo  CPC,  sob  pena  de  incorrer-se  em
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdi-
ção, com supressão de instância, como se
infere da inteligência do art.  1.013, §1º, do
CPC/2015.
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- “As questões não suscitadas e debatidas
em 1º grau não podem ser apreciadas pelo
Tribunal na esfera de seu conhecimento re-
cursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontal-
mente o princípio do duplo grau de jurisdi-
ção” (JTA 111/307).

- A existência do acidente de trânsito con-
siste em questão incontroversa, visto que o
réu  poderia  ter  suscitado  na  defesa,  mas
não  fizera,  tendo,  inclusive,  tratado  da
questão com reconhecimento de que o pro-
movente sofrera  acidente  de  trânsito  que
lhe ocasionou as debilidades alegadas.

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos das apelações cíveis em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cí-
vel do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provi-
mento ao apelo, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
folha retro.   

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de apelação cível  interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,  em
face de VALDECI FERNANDES DE ARAÚJO,  inconformada com os termos
da sentença proferida pela M.M. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Catolé do
Rocha  que,  nos  autos  da  ação  de  cobrança  de  seguro  DPVAT,  julgou
parcialmente procedente o pedido autoral.

Nas razões do seu recurso (fls.  128/135),
aduz a apelante a inocorrência de acidente de trânsito relacionada com a
lesão do autor.  Defende ser “impossível concluir  que a lesão apontada no
laudo  pericial  e  no  comprovante  de  atendimento  hospitalar  decorreu  de
acidente de trânsito” (fl. 133). Com isso, requer a reforma da sentença, para
que  se  reconheça  como  inexistente  o  acidente,  julgando  improcedente  a
demanda.

Devidamente  intimado,  o  recorrido
apresentou contrarrazões às fls. 161/163.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção (fls.
170/173). 

É o breve relatório.

V  O T O 

Aprioristicamente, ressalto que os requisitos
de admissibilidade do presente recurso serão analisados nos moldes da Lei nº
5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 13.105/2015
(novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.

Em consonância com o entendimento aci-
ma declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Como a decisão apelada fora publicada em
07 de julho de 2015,  ou seja,  quando vigente o Código de Processo Civil
anterior, resta patente que deve ser aplicado o Digesto Processual Civil de
1973.

Feitas  estas  considerações,  passo  a
análise do recurso.

A Juíza  “a  quo”  condenou a  apelante  ao
pagamento da quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), a
título de indenização do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Via
Terrestre (DPVAT), em face da perda anatômica e/ou funcional parcial da mão
direita e do membro superior esquerdo do autor.

Insurge-se a recorrente contra o “decisum”,
afirmando que inocorreu  acidente  de  trânsito  relacionado com a  lesão  do
promovente. 
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A tese  supra  mencionada  não  pode  ser
conhecida em sede de recurso, uma vez que fere o disposto no art. 336 do
novo CPC, o qual transcrevo:

Art.  336.   Incumbe  ao  réu  alegar,  na
contestação,  toda  a  matéria  de  defesa,
expondo as razões de fato e de direito com
que  impugna  o  pedido  do  autor  e
especificando  as  provas  que  pretende
produzir.

No  que  diz  respeito  à  citada  matéria
aventada,  indico  que  sua  introdução,  neste  momento  processual  é
intempestiva e, “ipso facto”, de apreciação não permitida a este Colegiado,
sob pena de incorrer-se em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
com supressão de instância, como se infere da inteligência do art.  1.013, §1º,
do CPC/20151. 

A  respeito  do  tema,  a  jurisprudência  é
pacífica no sentido de que: “As questões não suscitadas e debatidas em 1º
grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento
recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau
de jurisdição” (JTA 111/307).

A doutrina igualmente sustenta a existência
da preclusão consumativa quanto à matéria que poderia ter sido suscitada na
defesa. Por todos, cito o Jurista ANTONIO CARLOS MARCATO2: 

Expresso  no  artigo  sob  exame,  o  principio  da
eventualidade traduz a  exigência,  imposta ao réu,
de  deduzir  na  contestação  todas  as  defesas  de
mérito de que disponha, pois, na eventualidade de
vir a ser rejeitada qualquer delas pelo juiz, a este
caberá, ainda, examinar as demais. Deixando o réu
de  deduzir  defesa  substancial  na  contestação,
opera-se  a  respeito  a  preclusão  consumativa,
ficando então impossibilitado de vir a apresentá-la
futuramente  -  ressalvadas  as  situações
contempladas no art. 303. (grifei).

1Art. 1.013.  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 não tenham sido solucionadas, desde que relativas
ao capítulo impugnado. (grifei).
2Código de Processo Civil Interpretado, Editora Atlas, 1ª ed., p. 932
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Pelo  exposto,  conheço  do  recurso  para
negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença fustigada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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