
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação Cível nº 0029460-69.2011.815.2001 – 12ª Vara Cível – Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
Advogado: Rostand Inácio dos Santos.
Apelada: Eliane Campelo Silvestre da Silva.
Advogada: Angelica Gurgel Bello Butrus.

DECISÃO MONOCRÁTICA

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO
(DPVAT).  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. 

I. PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  LIBERDADE
DE ESCOLHA DO PROMOVENTE. REJEIÇÃO.

1.  O pagamento relativo ao seguro DPVAT pode
ser  requerido  a  qualquer  das  seguradoras
integrantes  do  consórcio  que  opera  o  referido
seguro,  podendo  a  parte  interessada  escolher  a
seguradora de sua preferência.

II. PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER
JUDICIÁRIO. REJEIÇÃO.

2.  “Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento
administrativo do pagamento do DPVAT para que
a vítima de acidente ou o beneficiário do seguro
postule-o  judicialmente,  sob  pena  de  afronta  ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição”. (TJPB;
APL 0009572-12.2014.815.2001; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 05/12/2014; Pág. 14).

III.  MÉRITO.  DPVAT.  (1)  RESSARCIMENTO DE
DESPESAS  MÉDICAS.  COMPROVAÇÃO  DO
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NEXO  CAUSAL  E  DOS  CUSTOS  DO
TRATAMENTO. (2) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ÔNUS.  REDISTRIBUIÇÃO.  NECESSIDADE.  (3)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA NÃO
DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DO
APELO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO. PROVIMENTO  PARCIAL  E
MONOCRÁTICO DO APELO.

3.  Tendo  sido  comprovados  o  nexo  causal  e  o
custo do tratamento médico, há justiça na decisão
que  condenou  seguradora  ao  pagamento  do
ressarcimento  pelas  despesas  médicas
decorrentes de acidente de trânsito, nos termos do
inc. III do art. 3º da  Lei nº 6.194/74.

4. “Reconhecida a sucumbência recíproca, faz-se
mister  a redistribuição do ônus sucumbencial,  de
conformidade  com o  caput  do  art.  21  do  CPC”.
(STJ.  EDcl  no  AREsp  225.337/SP,  Rel.  Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,
julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

5. O pedido recursal relativo aos juros e à correção
monetária não poderá ser conhecido na instância
ad quem,  quando não foi discutido e decidido no
juízo  originário,  sob  pena  de  supressão  de
instância.

VISTOS, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A contra  sentença proferida  pelo  Juízo da  12ª
Vara  Cível  da  Capital, na  Ação  de  Cobrança  de  Seguro  Obrigatório
(DPVAT)  nº  200.2011.029.460-6,  ajuizada  por  ELIANE  CAMPELO
SILVESTRE DA SILVA objetivando ser ressarcida das despesas médicas
realizada em decorrência de acidente de trânsito.

O juízo sentenciante (fls. 92/95), rejeitando a preliminar de
falta  de  interesse  de  agir,  ventiladas  pelo  Promovido/Apelante,  julgou
parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo a ressarcir as
despesas comprovadas na ordem de R$ 1.500,00.

No  prazo  recursal,  o  Apelante  (fls.  98/110)  recorreu
alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para a demanda, bem
como  a  falta  de  interesse  de  agir  por  ausência  de  requerimento
administrativo. No mérito, requereu a reforma da decisão por entender não
restarem  comprovados  o  nexo  de  causalidade  e  as  despesas  médicas
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apontadas.  Noutro ponto,  entende pela reforma da distribuição dos ônus
sucumbenciais  e  do  disposto  acerca  dos  juros  e  correção  monetária
aplicáveis.

Contrarrazões ofertadas (fls. 128/131).

A Procuradoria  de  Justiça  se manifestou  pela  rejeição  da
preliminar e pelo desprovimento dos recurso (fls. 136/139).

É o relatório.

DECIDO

DAS PRELIMINARES

a) Ilegitimidade passiva

O Apelante alega que o dever de responder a ação pertence
à  Seguradora  Líder  dos  Consórcios,  conforme  dispõe  a  portaria  de  nº
2.797/07 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Ora, tal argumento não pode prosperar, pois o pagamento
relativo ao seguro DPVAT pode ser requerido a qualquer das seguradoras
integrantes  do  consórcio  que opera  o  referido  seguro,  podendo  a  parte
interessada escolher a seguradora de sua preferência.

Nesse sentido os precedentes desta Corte:

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁ-RIA DAS
SEGURADORAS. REJEIÇÃO. Não há falar em ilegitimidade
passiva  “ad  causam"  da  companhia  seguradora  para  o
pagamento  do  valor  indenizatório,  porquanto  estabelecida
responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização,
nos termos do art. 7º, da Lei nº 6.194/74. [...] (TJPB; APL
0001911-69.2013.815.0011; Terceira Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 19/12/2014;
Pág. 29)

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
INOCORRÊNCIA.  CONSÓRCIO  DE  SEGURADORAS.
SOLIDARIEDADE.  REJEIÇÃO.  Qualquer  seguradora  que
opera no sistema pode ser acionada para pagar indenização
correspondente ao seguro DPVAT, assegurado o direito de
regresso. (TJPB; APL 0003134-71.2009.815.0181; Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Batista
Barbosa; DJPB 10/11/2014; Pág. 18)

O  conselho  nacional  de  seguros  privados  outorga,  ao
beneficiário do seguro, a faculdade de exigir a indenização
da  seguradora  de  sua  preferência,  pois  todas  estão
autorizadas  a  operar  no  tocante  ao  DPVAT.  (TJPB;  APL
0001723-94.2011.815.0351;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des. Gustavo Leite Urquiza; DJPB 29/09/2014;
Pág. 16)
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Portanto, rejeito a preliminar.

b)  Carência  de  ação  por  ausência  de  prévio
requerimento administrativo

Ainda em preliminar, o Apelante alega que a ação deverá ser
extinta,  sem julgamento  do  mérito,  em razão  de  inexistência  de  prévio
requerimento administrativo, o que caracterizaria ausência de interesse de
agir.

Novamente, colaciono os precedentes desta Corte nos quais
se entende ser desnecessário o requerimento prévio, na via administrativa
para que seja reconhecido o interesse de agir da Apelada. Assim orientam:

INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  DA
INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. [...] Não se
pode  exigir  o  prévio  requerimento  administrativo  do
pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente ou o
beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob pena de
afronta  ao  princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição.  A
Constituição de 1988 não admite a exigência que retire da
parte o direito à apreciação de seus questionamentos pelo
poder  judiciário,  sob  pena  de  violação  do  princípio  da
inafastabilidade  do  controle  jurisdicional  que  estabelece,
como  se  sabe,  a  impossibilidade  de  qualquer  lesão  ou
ameaça  a  direito  ficar  sem  análise.  [...]  (TJPB;  APL
0009572-12.2014.815.2001; Primeira Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB  05/12/2014;
Pág. 14)

É  desnecessário  o  prévio  requerimento  administrativo  de
pagamento da indenização do DPVAT para configurar-se a
condição  da  ação  do  interesse  de  agir.  (TJPB;  APL
0005827-24.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des. Marcos William de Oliveira;
DJPB 21/11/2014; Pág. 22)

PRELIMINARES.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA
APRECIAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  [...]  Para  o
recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT não
há  necessidade  de  prévio  esgotamento  da  via
administrativa. [...] (TJPB; APL 0000275-39.2014.815.0171;
Rel.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho;  DJPB
05/11/2014; Pág. 16)

É  desnecessário  o  prévio  requerimento  administrativo  de
pagamento da indenização do DPVAT para se configurar a
condição  da  ação  do  interesse  de  agir.  Acolhimento  da
preliminar  para  decretar  a  nulidade  da  sentença,  com
retorno dos autos ao juízo de origem, para instrução do feito.
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Prejudicialidade do mérito do recurso apelatório. (TJPB; APL
0000866-26.2013.815.0271;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB
04/11/2014; Pág. 16)

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

a)  Da  comprovação  do  nexo  causal  e  das  despesas
realizadas

O  Seguro  DPVAT  foi  criado  pela  Lei  nº  6.194,  de
19.12.1974, tendo por finalidade dar cobertura a danos pessoais causados
por transportes automotores de via terrestre, desta feita, qualquer vítima de
acidente  envolvendo esse meio  de  transporte  ou  seu beneficiário,  pode
requerer a indenização desse seguro. 

Assim,  nos  termos  do  art.  3º  do  referido  diploma  legal,
poderão ser ressarcidas as despesas médicas decorrentes do sinistro de
trânsito, devidamente comprovadas e limitadas ao valor de R$ 2.700,00. In
verbis:

 Art.  3o  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2o 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: (Redação  dada  pela  Lei  nº
11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 

[…]
III  -  até R$ 2.700,00 (dois mil  e setecentos reais) -  como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência
médica e suplementares devidamente comprovadas. 

No caso dos autos, constata-se que a Apelada foi vítima de
acidente ocorrido em outubro de 2009, conforme comprovados pelo Termo
Circunstanciado de Ocorrência, Certidão e Laudo de Exame de Corpo de
Delito colacionados nos autos (fls. 17 a 20). Dessa forma, conclui-se estar
devidamente demonstrado o nexo de causalidade que o Apelante alegou
ser inexistente.

Igualmente  comprovadas  as  despesas  médicas  na
importância de R$ 1.500,00, conforme demonstrativo e nota fiscal às fls.
12/14.

Em sendo assim, a condenação deverá ser mantida.

b) Dos honorários sucumbenciais
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Quanto  aos  ônus  sucumbenciais,  o  Apelante  alega  que
devem  ser  redistribuídos  proporcionalmente,  ante  a  reciprocidade  da
sucumbência.

Entendo plausíveis os argumentos do recorrente.

A Apelada requereu ressarcimento no valor máximo previsto
em lei (R$ 2.700,00), no entanto somente conseguiu comprovar despesas
na ordem de R$ 1.500,00. Dessa forma, resta evidente que a sucumbência
foi  recíproca  e  é  medida  de  justiça  a  redistribuição  dos  ônus  dela
decorrentes.

Assim,  os  honorários  advocatícios  devem ser  recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  os  litigantes,  nos
termos do art. 21 do CPC, que assim determina:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do
pedido,  o outro responderá,  por inteiro,  pelas  despesas e
honorários. 

Nesse sentido o STJ:

Os  honorários  advocatícios  devem  ser  compensados
quando  houver  sucumbência  recíproca,  assegurado  o
direito  autônomo do advogado  à  execução  do saldo  sem
excluir a legitimidade da própria parte. (Súmula 306, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).
[Em destaque].

Reconhecida  a  sucumbência  recíproca,  faz-se  mister  a
redistribuição do ônus sucumbencial, de conformidade com
o caput do art. 21 do CPC.
(EDcl no AREsp 225.337/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
28/11/2014).

Idêntico o posicionamento desta Corte:

Ante  a  procedência  parcial  dos  pedidos,  distribuo
proporcionalmente  os  ônus  sucumbenciais,  fixando  70%
(setenta por cento) em desfavor do município e 30% (trinta
por cento) para a apelante, verificando em proveito desta a
concessão dos benefícios do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e,
em  favor  da  Fazenda  Pública,  a  isenção  quanto  ao
pagamento  das  custas,  nos  termos  do  art.  29  da  Lei
estadual  nº  5.672/92.  (TJPB;  APL  0000191-
45.2013.815.0471;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 07/11/2014; Pág. 17)
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Havendo  sucumbência  recíproca,  os  ônus  sucumbenciais
devem ser  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos,  na
medida da derrota de cada parte, conforme o disposto no
caput  do  art.  21  do  CPC.  (TJPB;  Ap-RN  0000550-
22.2013.815.0171;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB
23/10/2014; Pág. 13).

c) Dos juros e da correção monetária

O  Apelante  deseja  a  reforma  da  decisão,  também,  em
relação  aos  juros  e  à  correção  monetária,  aplicáveis  ao  valor  da
condenação.

Apesar da importância do tema, deixo de analisá-los neste
recurso visto não ter havido manifestação do juízo a quo a esse respeito. 

Seu  enfrentamento  representará  supressão  indevida  de
instância, com prejuízo evidente para a parte adversa.

Assim, não conheço dessa parte do pedido recursal.

Ressalte-se, por cautela, que o recorrente poderá ventilar as
mesmas  questões  quando  do  cumprimento  de  sentença,  em  eventual
embargos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no §1º-A do art. 557 do CPC,
DOU  PROVIMENTO PARCIAL  E  MONOCRÁTICO AO  APELO apenas
para  determinar  que  os  ônus  sucumbenciais  sejam recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  os  litigantes,  nos
termos do art. 21 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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