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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004621-92.2012.815.0271
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Picuí
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE: Manoel Rinaldo dos Santos Filho
ADVOGADO: Nilo Trigueiro Dantas
APELADA: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  PROVA  DO  SINISTRO.  LESÃO  INTENSA  NA
REGIÃO CRÂNIO FACIAL NO PERCENTUAL DE 75%. LAUDO MÉDICO
TESTIFICATÓRIO. FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  PRÉVIO  ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA  INFASTABILIDADE  E  DO
CONTROLE  JURISDICIONAL.  APLICABILIDADE  DA  TABELA  DE
DANOS  PESSOAIS  PREVISTA  NO  ANEXO  DO  ART.  3º,  DA  LEI
FEDERAL N. 6.194/74. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 

-  Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento  administrativo  para
pagamento  do  Seguro  Obrigatório  DPVAT  para  que  a  vítima  de
acidente o postule judicialmente, sob pena de afronta ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição. 

- Embora o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, estando
os autos devidamente instruídos e citada a parte adversa, é possível
o julgamento na instância recursal, por aplicação da teoria da causa
madura, fato que não implica em cerceamento de defesa.

- Demonstrado nos autos a ocorrência do sinistro e a lesão sofrida
pelo apelante, que resultou em debilidade permanente no percentual
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de  75%,  mister  é  dar-se  provimento  ao  apelo  e  fixar  o  valor
indenizatório a título de Seguro DPVAT, de acordo com a Tabela de
Danos Pessoais prevista no anexo do art. 3º da Lei n. 6.194/74.

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, dar provimento à  apelação.

Trata-se  de  apelação cível  interposta  por  MANOEL RINALDO DOS
SANTOS FILHO (f. 97/119) contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca
de Picuí  (f.  92/94)  que,  nos  autos  da  ação de  cobrança  de  seguro  DPVAT
promovida em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A,
extinguiu a demanda sem entrega do mérito, por entender que o demandante
deveria, antes, requerer o pagamento do seguro pela via administrativa e, caso
negado, aí sim, entraria com a ação judicial.

O apelante alega que a decisão fustigada não se encontra voltada
aos  ditames  legais,  já  que  a  jurisprudência  predominante  é  no  sentido  de
dispensar-se o requerimento prévio administrativo.

Conclui sua insurgência pelo provimento do apelo, de modo que o
seu pedido exordial seja julgado procedente, ante a prova pericial carreadas
aos autos (f. 63/65), prova documental hábil para tal desiderato. 

Contrarrazões, f. 122/132, rebatendo os termos do apelo. 

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  pelo  provimento  do  apelo  (f.
138/140). 

É o relatório.

  VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

A  pretensão  exordial  encontra-se  fundada  em  acidente
automobilístico sofrido pelo autor quando trafegava em sua motocicleta, fato
ocorrido em 24 de junho de 2011, que resultou em lesões físicas, motivo de
requerer o pagamento do Seguro de Danos Pessoais  Causados por Veículos
Automotores - DPVAT. 
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O feito foi extinto sem entrega do mérito, tendo o julgador  a quo
acolhido a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual,
haja vista que o apelante, em nenhum momento, requereu administrativamente
a  indenização  perseguida,  configurando-se  ofensa  ao  art.  267,  inc.  VI,  do
Código de Processo Civil.

Sem  dúvidas,  a  preliminar  suscitada  na  contestação  e  acolhida
quando da prolação da sentença, de que a ação deve ser extinta por falta de
interesse processual, não deve prosperar, haja vista o estatuído no artigo 5º,
inc. XXXV, da Constituição Federal de 1988, o qual regula que “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O  fato  do  apelante  não  haver  requerido  administrativamente  a
indenização perseguida nestes autos, jamais lhe retira o direito de ingressar em
juízo com ação própria, em razão de encontrar-se assegurado por dispositivo
constitucional.

Ademais,  esta  Corte  de  Justiça,  quando  da  apreciação  de  caso
semelhante, entendeu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. Preliminar de carência do direito de ação, por falta de
interesse  processual.  Ausência  de  requerimento  administrativo  prévio.
Desnecessidade.  Rejeição.  -  Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento
administrativo do pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente o
postule judicialmente, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade
da jurisdição. Além disso, resta comprovada a existência de uma pretensão
resistida se a Ré não efetua o pagamento do seguro após a citação.1

Nesse contexto, embora o feito tenha sido extinto sem resolução de
mérito, por ausência de requerimento administrativo prévio, entendo que esta
exigência é dispensável. Por conseguinte, como os autos estão instruídos, é
possível o julgamento da causa nesta instância recursal, por aplicação da teoria
da causa madura, afastando-se qualquer arguição de cerceamento de defesa
(art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), tendo em vista ter sido formada a
angularização  processual  com citação  e  contestação  e  o  feito  seguido  seus
trâmites legais.

A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco leciona que:

1 PROCESSO Nº 078.2005.000229-0/001. Relator: Juiz ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO. Julgamento: 31/03/2007.
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"(...) o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o
mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro
grau,  lá  ele  recebesse  sentença,  o  autor  apelasse  contra  esta  e  ele,
tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade apresentada pelo § 3º
do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho,
legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável
sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constitui
mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa
a ruptura de um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua
vez só se legitima quando for  capaz de trazer  benefícios,  não demoras
desnecessárias." (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil.
1ª  ed.  São  Paulo:  Malheiros  editores,  2004.  p.  171).

Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, amparados em aresto
do STJ, a respeito da matéria, anotam:

"Tendo em vista os escopos que nortearam a inserção do § 3º no art. 515
(celeridade, economia processual e efetividade do processo), sua aplicação
prática  não fica  restrita  às  hipóteses de causas envolvendo unicamente
questões  de  direito.  Desde  que  tenha  havido  o  exaurimento  da  fase
instrutória na instância inferior, o julgamento do mérito diretamente pelo
tribunal  fica  autorizado,  mesmo  que  existam  questões  de  fato.  Assim,
'estando  a  matéria  fática  já  esclarecida  pela  prova  coletada,  pode  o
Tribunal julgar o mérito da apelação mesmo que o processo tenha sido
extinto sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva do apelado'
(STJ - 4ª T., REsp 533.980-MG, rel. Min. César Rocha, j. 21.8.03, p. 374).
Logo, o pressuposto para a incidência do art. 515, § 3º é o de que a causa
esteja  madura  para  o  julgamento.  No  mesmo  sentido:  RT  829/210."
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, p. 628, nota 11d
do art. 515).

Nessa senda, trago à colação o seguinte precedente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  CAUSA  MADURA.  JULGAMENTO  IMEDIATO.  CONTRATO
BANCÁRIO. DEVER DE ESCLARECIMENTO.  Hodiernamente,  em homenagem
aos  Princípios  da  Celeridade  e  da  Economia  Processual,  adotando  a
teoria da causa madura, os tribunais têm admitido o julgamento da lide
desde logo, desde que esteja devidamente instruído o processo (art. 515,
§  3º,  do  CPC).  (Apelação  Cível  n.  1.0707.12.026055-9/001.  Relator:
Desembargador  Marcos  Lincoln.  Data  do  Julgamento:  30/10/2014.  Data  da
Publicação: 13/11/2014-TJMG).

Portanto,  no caso sob exame,  perfeitamente  possível  aplicar-se a
teoria da causa madura.
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Entendo que a sentença deve ser modificada. 

Observando-se a avaliação médica de f. 88/88v, realizada em 19 de
setembro de 2012, para fins de conciliação, segundo regra do art. 31º, da Lei
Federal  n.  11.945,  de  4  de  junho  de  2009,  constatou-se  que,  de  fato,  o
recorrente teve lesão facial no percentual de 75%.

Analisando  a  Tabela  de  Danos  Pessoais,  incluída  pela  Medida
Provisória n. 451, de 2008, transformada na Lei 11.945/2009, que alterou o art.
3º,  da  Lei  n.  6.194/74,  consta  que para  as  “Lesões  de  órgão e  estruturas
crânio-faciais,  cervicais,  torácicos,  abdominais,  pélvicos  ou  retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica,
respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie,
desde que haja comprometimento de função vital”, o valor da indenização é
de 100%, ou seja, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ressalte-se, por oportuno que o Laudo Médico que atestou a lesão
sofrida pelo recorrente, no percentual de 75%, é subscrito por dois peritos,
quais sejam, os doutores Luiz L. Casa Nova Neto (CRM 17761-PB) e Ronaldo
Nunes Mendonça (CRM 888-PB).

Não obstante, conforme já dito,  o percentual da lesão sofrida
pelo autor/apelante foi de apenas 75%. 

Portanto, encontrando-se a lesão inserida no percentual de 100%,
mas  sendo  apenas  no  percentual  de  75%,  como  consta  da  avaliação  dos
peritos, calculando-se 75% sobre R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
chega-se à cifra de R$  10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais),
valor esse compatível à lesão sofrida.

Diante do exposto,  dou provimento ao apelo,  para condenar
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  DPVAT  S/A,  ora  demandada,  a  pagar  ao
autor/apelante  o  equivalente  a  R$ 10.125,00 (dez  mil  cento e  vinte e
cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Condeno,  ainda,  a  parte  vencida (Seguradora)  ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o
valor da condenação, corrigidos monetariamente pelo INPC, à base de 1% ao
mês, contados a partir da citação, na forma do art. 20, § 3º, do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a Sessão ESTA RELATORA,  que participou do julgamento
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com os Excelentíssimos Doutores ALUÍZIO BEZERRA FILHO (Juiz de Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS) e GUSTAVO LEITE
URQUIZA (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição ao
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor FRANCISCO
SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16 de dezembro
de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
           Relatora
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