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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA.
ACOLHIMENTO.  PROMOVENTE  DEVIDAMENTE
RESSARCIDA PELA SEGURADORA REFERENTE
AOS SERVIÇOS NO AUTOMÓVEL ABALROADO.
DISPÊNDIO  COM  ALUGUEL  DE  CARRO  NÃO
COMPROVADO. ART.  267,  IV,  DO  CPC.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA EXTINGUIR O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Se a parte requer providência jurisdicional incapaz
de  remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação do seu pedido, falta-lhe o interesse
de agir.

-  “O interesse  de  agir  desponta  como  uma  das
condições  da  ação,  vislumbrada,  pois,  através  do
binômio necessidade-utilidade. O interesse de agir é
auferido  diante  do  ingresso  perante  o  Poder
Judiciário como via necessária para consecução de
um  provimento  judicial  favorável”.  (TJBA  –  Apl.
Nº0000983-20.2009.8.05.0082  -  Relatora  Desa.
Maria  do  Socorro  Barreto  Santiago.  Julgamento:
05/06/2012.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Cível.
Publicação: 16/11/2012)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, nos  termos  do  voto  do  Relator, PROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO,  nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
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118.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDUARDO RIBEIRO

COUTINHO contra a sentença de fls. 58/59 proferida pelo Juiz de Direito da 4ª

Vara  Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos

Materiais  ajuizada  pela  CAPITAL  DISTRIBUIDORA  DE  VEÍCULOS  LTDA,

decretou a revelia da Demandante e, no mérito, julgou procedente o pedido

autoral, para condenar o Promovido a restituir a quantia paga pela Promovente

referente às despesas com reparação do veículo sinistrado (Fiat  Siena),  no

valor total de R$ 2.298,59 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta

e nove centavos), isto é, R$ 1.178,59 (hum mil, cento e setenta e oito reais e

cinquenta e nove centavos) em conserto e R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte

reais) em aluguel de carro.

Em suas razões, fls. 60/84, o Apelante argui as preliminares de

nulidade processual por cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa ad causam,

litisconsórcio ativo necessário e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a

ausência de elementos ensejadores de reparação, uma vez que o Termo de

Quitação, fl. 25, comprova que os valores constantes nas Ordens de Serviço da

Apelada  foram  quitados  pela  Seguradora  do  seu  cliente;  carência  de

comprovação dos fatos alegados na inicial e do dano –  onus probandi,  bem

como litigância de má-fé. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso.

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada  apresentou

contrarrazões (fls. 194/103).

Instada a se manifestar, a  Procuradoria  Geral não  ofertou

parecer de mérito, fls. 108/110.

É o relatório. 

VOTO

Extrai-se  da  inicial  dos  autos  que,  em  26/11/2010,  a
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Promovente  realizou  serviços  no  veículo  de  marca  Fiat  Siena,  cor  bege

savannah, placa nº NQB-6679/PB, chassi 8ap17022lb2155703, de propriedade

do Sr. Lucivaldo Pereira de Souza, conforme Ordem de Serviço nº 0146282 (fl.

20).

Após os devidos reparos,  a  assistência técnica-mecânica da

Empresa sucedeu com o “teste de rua”, para averiguar se o automóvel estava

em perfeito estado para uso.

No decorrer do trajeto, o Promovido, ao sair da garagem de sua

residência  com  o  veículo,  marca  Toyota  Hilux,  placa  nº  MNU-7628,  não

observou as devidas regras de trânsito, provocando um abalroamento com o

carro do cliente da Promovente (fls. 21/22).

Diante do ocorrido, o Sr. Lucivaldo Pereira de Souza autorizou

a Autora a acionar o seu seguro, conforme Termo de Quitação  Auto/RCF (fl.

25).

Os danos decorrentes do sinistro, consoante Ordem de Serviço

nº  0148174,  foi  de  R$  1.178,59  (hum  mil,  cento  e  setenta  e  oito  reais  e

cinquenta e nove centavos) em conserto  (fls. 31/32)  e R$ 1.120,00 (hum mil,

cento e vinte reais) em aluguel de carro (fl. 30).

Requereu a Promovente o ressarcimento das despesas acima

mencionadas.

Pois bem.

Em preliminar, arguiu o Insurgente a falta de interesse de agir

da parte autora. 

Com razão à pretensão do Recorrente.

O art. 3º do Código de Processo Civil, ao tratar das condições

da ação, textua:
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“Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário
ter interesse e legitimidade”. (Grifo dado)

O  dispositivo  legal  se  refere  ao  interesse  de  agir  genérico,

elencado como uma das condições da ação que deve estar presente em toda e

qualquer demanda trazida à análise do Judiciário. 

Na lição de Marinoni e Arenhart1, o interesse de agir repousa

sobre o binômio necessidade-adequação, pois vaticinam:

“a parte  tem ‘necessidade’ quando  seu  direito  material
não  pode  ser  realizado  sem  a  intervenção  do  juiz.
Contudo, além da ‘necessidade’, exige-se a ‘adequação’.
Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de
remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação  do  seu  pedido,  também  falta  o
interesse de agir”. (destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CIVIL  -  DIREITO  TRIBUTÁRIO  -
EXECUÇÃO  FISCAL  - IPTU  -  VALOR  IRRISÓRIO  -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE -
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  DE  PEQUENA  MONTA  -
SENTENÇA  EXTINGUINDO  O  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI ARTIGO 267, INCISO
VI,  CPC - IMPOSSIBILIDADE - INCONFORMISMO DO
ENTE  MUNÍCIPE/EXEQUENTE  -  A  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR  NÃO  COADUNA  COM  O
INTERESSE ECONÔMICO - BINÔMIO NECESSIDADE-
UTILIDADE  DEVIDAMENTE  CONFIGURADOS  E
DEMONSTRADOS -  ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
RECURSAL - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO
EXECUTIVA  FISCAL  -  SENTENÇA  CASSADA  -
DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À COMARCA
DE  ORIGEM  PARA  REGULAR  PROCESSAMENTO  -
RECURSO PROVIDO. Como cediço, o interesse de agir
desponta  como  uma  das  condições  da  ação,
vislumbrada, pois,  através do binômio necessidade-
utilidade.  O  interesse  de  agir  é  auferido  diante  do
ingresso  perante  o  Poder  Judiciário  como  via
necessária  para  consecução  de  um  provimento
judicial favorável. Nesta esteira, o interesse de agir não
se entrelaça com o valor do crédito tributário constituído,
sob  pena  de  malferir  o  acesso  à  Justiça  e  restar
prejudicada  a  independência  de  poderes.  Deste  modo,
não  é  possível  ao  Magistrado,  diante  da  ausência  de
previsão  legal  específica,  por  analogia  a  lei  de  outros

1 In Manual do Processo de Conhecimento, Editora revista dos Tribunais, 2ª ed., pág. 67.
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entes federados, extinguir, por falta de interesse de agir, a
execução fiscal sob argumentação de tratar-se de crédito
de valor pequeno ou irrisório. Possível, no entanto, diante
desta  realidade  fática,  determinar  tão  somenos  o
arquivamento do feito, sem baixa na distribuição. (TJBA –
Apl.  Nº0000983-20.2009.8.05.0082  -  Relatora  Desa.
Maria  do  Socorro  Barreto  Santiago.  Julgamento:
05/06/2012.  Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Cível.
Publicação: 16/11/2012)

Assim, não vislumbro interesse no manejo da presente  ação,

eis  que  os reparos realizados pela Promovente no veículo abalroado foram

devidamente  quitados pela  Seguradora  (Bradesco  Seguros  S/A),  consoante

documentos de fls. 23/25.

Quanto à alegação da parte autora de que pagou por 14 diárias

de aluguel de carro, não restou comprovado nos autos de que o mesmo foi

utilizado por seu cliente, fl. 30.

Por tais razões, PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, para

extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse

de agir (art. 267, IV, do CPC).

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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