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PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR  FALTA  DE 
INTERESSE  DE  AGIR.  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. 

- A ausência de comunicação à seguradora, pela via administrativa, não 
afasta o direito da parte de recorrer ao Judiciário para o recebimento da 
indenização relativa ao seguro DPVAT. 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.  ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA.  LAUDO  INCONCLUSIVO. 
AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÃO  ACERCA  DO  PERCENTUAL 
DA  DEBILIDADE  PERMANENTE.  NECESSIDADE  DE 
INFORMAÇÕES MAIS  PRECISAS  PARA  ENQUADRAMENTO 
DA  LESÃO  DE  ACORDO  COM  A  NORMA  DE  REGÊNCIA. 
IMPRESCINDIBILIDADE DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA 
MÉDICA  MAIS  ESPECÍFICA.  CAUSA  NÃO  MADURA  PARA 
JULGAMENTO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DECRETAÇÃO 
DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

- Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, afigura-se imprescindível, 
antes de mais nada, que o Laudo Traumatológico ateste a existência de 
debilidade permanente, bem ainda que informe o percentual de redução 
da  funcionalidade  do  membro  porventura  debilitado,  para  a  correta 
fixação  do  montante  ressarcitório, sem o  qual  se  torna  impossível  o 
enquadramento legal.

- Verificado que o decisório fora prolatado em desconformidade com a 
exigência  normativa,  eis  que,  evidenciada  a  necessidade  de  dilação 
probatória,  deve o mesmo ser anulado,  para a realização da adequada 
instrução processual.

                                                                                                                                                            



                                VISTOS.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Mapfre Seguros Gerais S/A 
em face de sentença (fls.71/77), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por 
Edvaldo da Silva, condenando a demandada “a pagar o valor de R$ 9.450,00 (nove mil,  
quatrocentos e cinquenta reais)”, ao autor.

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, carência de ação por 
falta de interesse de agir e cerceamento de defesa, ante a inexistência de perícia médica na 
forma  requerida;  no  mérito,  aduz  que  o  valor  estipulado  na  sentença  não  tem  apoio  na 
legislação em vigor.

Acresce  que  a  perda  anatômica  ou  funcional  completa  de  um  dos 
membros inferiores é de 70% (setenta por cento), contudo, afirma que, no presente caso, não 
se  pode  mensurar  o  quantum seria  devido  ao  autor  em  razão  da  ausência,  no  laudo 
traumatológico, do percentual/grau de sua lesão permanente.

Ao final, requer a reforma do julgado para acolher as preliminares, ou dar 
provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 98/101, pela manutenção da sentença.

Parecer Ministerial, fls. 108/114, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente impõe-se rechaçar a preliminar de carência de ação por falta 
de interesse de agir, suscitada pela apelante.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, 
que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no 
art.  5º,  inciso  XXXV, da  Carta  Magna,  o  esgotamento  da  via  administrativa  não é  mais 
condição para ajuizamento de demanda. 

Assim, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental, previsto 
constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém  obrigação  de  propositura  de 
processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Neste  sentido,  vejamos o entendimento  jurisprudencial  do Tribunal  de 
Justiça de Minas Gerais: 

"COBRANÇA.  DPVAT.  INTERESSE  PROCESSUAL.  VIA  
ADMINISTRATIVA.  DUT.  APRESENTAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. A ausência de comunicação à  
seguradora, pela via administrativa,  não afasta o direito  da parte de  
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recorrer ao Judiciário para o recebimento da indenização relativa ao  
seguro DPVAT. (...)1 

Outrossim,  o  interesse  de  agir  é  avaliado  segundo  a  necessidade  e 
utilidade  que  tem  o  autor  de  pleitear  a  tutela  jurisdicional  invocada,  com  fundamentos 
razoáveis e devidos. 

Neste contexto, a exigência de esgotamento da via administrativa como 
pretende a promovida, ora apelante, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça, não 
encontrando, pois, amparo legal.

Destarte, rejeito a prefacial em comento. 
 

Ultrapassada a questão prévia, passo à verificação meritória. 

Pois  bem.  Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  o  autor 
apresentou Laudo Traumatológico (fls.12/13), informando que sofreu debilidade permanente 
na função de deambulação do joelho esquerdo. 

Contudo, não se pode concluir, através do referido documento, qual grau 
o grau/percentual da referida sequela.

Consta dos autos que o sinistro ocorreu em 29/06/2010, quando já estava 
em vigor a Lei 11.945/09, que alterou os artigos 3.º e 5.º da Lei n.º 6.194, de 19 de dezembro 
de 1974.

Vejamos o que dispõe o artigo 31 da citada norma:

Art. 31.  Os arts. 3.º e 5.º  da Lei n.º  6.194, de 19 de dezembro de 1974,  
passam a vigorar  com as seguintes alterações:  

“Art. 3.º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro  estabelecido no art.  
2.º  desta  Lei  compreendem  as  indenizações  por  morte,  por  invalidez  
permanente,  total  ou parcial,  e  por despesas  de assistência médica e  
suplementares,  nos valores e conforme as regras  que se seguem, por  
pessoa vitimada:   (…) § 1.º -  No caso da cobertura de que trata o inciso  
II do  caput deste artigo, deverão ser enquadradas na  tabela anexa a 
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 
suscetíveis  de  amenização proporcionada  por  qualquer  medida  
terapêutica,  classificando-se  a  invalidez  permanente  como  total  ou  
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e  
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,  
observado  o  disposto  abaixo:  I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  
permanente  parcial  completa,  a  perda  anatômica  ou  funcional  será  
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais  
previstos  na  tabela  anexa,  correspondendo  a  indenização  ao  valor  

1 - Apelação nº 0473.299-8, Rel. Juiz Irmar Ferreira Campos, j. 03.12.04.
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resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo 
da cobertura; e   II - quando se tratar de invalidez permanente parcial  
incompleta,  será  efetuado  o  enquadramento  da  perda  anatômica  ou  
funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se,  
em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá  
a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  para  as  perdas  de  repercussão  
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% 
(vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda  
o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Assim, deve-se levar  em consideração,  para o caso em disceptação,  a 
tabela anexa à lei supramencionada.

 
Na hipótese em apreço, o laudo apresentado e utilizado para embasar a 

sentença,  restou  inconclusivo  quanto  ao  percentual  da  debilidade,  não  havendo  como  o 
julgador realizar qualquer enquadramento de acordo com a tabela.

Desse modo, ausente o subsídio necessário e imprescindível ao deslinde 
da causa, não há como esta instância apreciar de forma satisfatória a celeuma jurídica, razão 
pela qual entendo que o processo deve retornar ao juízo  a quo, a fim de que seja realizado 
exame pericial específico, capaz de atender a finalidade legal. 

A propósito, segue aresto do nosso egrégio Tribunal, verbis:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE SEGURO  DPVAT. 
AUSÊNCIA  DE  LAUDO  CONCLUSIVO  SOBRE  INVALIDEZ 
PERMANENTE  TOTAL  OU  PARCIAL.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  EM  QUARENTE 
SALÁRIOS-MÍNIMOS.  APELAÇÃO.  ARGUIÇÃO,  DE  OFÍCIO, 
DA  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO. Sendo o laudo pericial inconclusivo sobre a existência 
de  invalidez  permanente,  necessária  à  obtenção  do  seguro  DPVAT, 
impõe-se a anulação da sentença que julgou procedente o pedido exordial 
para determinar o pagamento do seguro no valor máximo.  (TJPB; AC 
025.2007.003612-1/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 16/10/2012; Pág. 12) 

Com essas considerações,  rejeito a preliminar de carência de ação, por 
falta de interesse de agir e, de ofício, DECRETO A NULIDADE DA SENTENÇA, para 
determinar  que o  processo  retorne  à  instância  inferior,  a  fim de que seja  realizada 
perícia médica, esclarecendo o grau da debilidade permanente, se esta é total ou parcial,  
indicando, ainda, o percentual de redução da funcionalidade do membro debilitado. Ato 
contínuo, declaro prejudicada a análise do mérito recursal. Custas e honorários ao final.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se. 
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João Pessoa, 06 de agosto de 2014, quarta-feira.

Des.  José Ricardo Porto 
            Relator                                                            J/05
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