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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT –   RESSARCIMENTO  DE
DESPESAS –  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO –
IRRESIGNAÇÃO –  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA
AÇÃO POR  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO  –  REJEIÇÃO  –
CONTESTAÇÃO  DA  LIDE  PELA  SEGURADORA  RÉ  –
PRETENSÃO  RESISTIDA –  PRECEDENTES  DO  STF  –
MÉRITO  –  DOCUMENTOS QUE  COMPROVAM A
OCORRÊNCIA  DO  ACIDENTE  E  DAS  DESPESAS
MÉDICO  HOSPITALARES  –  DIREITO À  COBERTURA
SECURITÁRIA  – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA  A PARTIR  DO EVENTO  DANOSO  –
PRECEDENTES  DO  STJ  – JUROS MORATÓRIOS A
CONTAR DA CITAÇÃO  – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
426 DO STJ – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Embora não tenha havido o requerimento administrativo
antes  do  ajuizamento  da  demanda  na  esfera  judicial,  no
momento em que a seguradora apresenta a contestação,
inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as partes.

-  Com  a  pretensão  resistida  emerge  a  utilidade  do
ajuizamento da demanda e interesse de agir, ficando, assim,
configurada a condição para o regular exercício do direito de
ação.

- "A legislação não impõe que a comprovação das despesas
médicas e hospitalares seja feita por meio de notas fiscais,
ficando  a  cargo  do  magistrado  a  análise  das  provas
apresentadas. - Há que se reembolsar a vítima de acidente
de  trânsito  quando  efetivamente  comprovados  nos  autos,
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por  documentos  idôneos,  as  despesas  médicas
suportadas".  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  n°
00420070001898001 - Órgão - 3a Câmara Cível -  Relator
DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  em
29/07/2008). 

- Nos termos da Súmula 580 do STJ, “a correção monetária
nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez,
prevista no § 7º  do art.  5º  da Lei  n.  6.194/1974,  redação
dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso”.

- A fixação de honorários advocatícios no limite de 15%, em
favor do beneficiário da justiça gratuita, prevista no art.  11,
§1º da Lei n° 1.060/50, foi expressamente revogada pelo art.
1.072 do CPC-15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 81/95) interposta pela Mapfre
Vera  Cruz  S/A, em  face  da  sentença  (fls.  68/72)  proferida  pelo  Juízo  da
Comarca  de Brejo  do  Cruz que,  nos  autos  da  Ação  de  Ressarcimento  de
Despesas - Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por José Weiner dos Santos
em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido do Autor,  condenando a
Seguradora Ré ao pagamento de  R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
referentes ao ressarcimento das despesas médico hospitalares, acrescido de
juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do evento
danoso. Ademais, a Promovida foi condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Narra  o  Autor,  na  exordial  (fls.  02/06),  que  sofreu  acidente
automobilístico em 12.12.2011, resultando em lesões gravíssimas, fratura dos
antebraços, traumatismo craniânio, etc, e que em razões destas sequelas, fora
submetido  a  diversos  exames médicos,  uso  de  medicamentos,  sessões  de
fisioterapia, tendo tais procedimentos resultado em gastos médico-hospitalares,
que devem ser ressarcidos.

Juntou documentos às fls. 10/24.

Sobrevindo a sentença (fls. 68/72), o magistrado a quo julgou
procedente o pedido.

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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Irresignada com tal decisão, a  Promovida apelou  (fls.  81/95),
arguindo,  inicialmente,  a  preliminar  de  carência  de  ação  por  ausência  de
requerimento administrativo prévio e, no mérito, afirmou que o Promovente não
comprovou  as  despesas  efetuadas,  colacionando  recibos  que  não  se
relacionam com o acidente e sem autenticação em cartório. Ademais, pugnou
para que o termo inicial da correção monetária seja a data de citação e que, na
remota hipótese de condenação, os honorários advocatícios sejam fixados no
percentual máximo de 15% (quinze por cento).

Contrarrazões  às fls. 103/106, pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento
da Apelação (fls. 114/121).

VOTO

-  Da  preliminar  de  carência  de  ação  por  ausência  de
requerimento administrativo prévio.

O ponto controvertido desta preliminar versa sobre a existência
do interesse de agir, em razão da ausência de indícios de que fora realizado
qualquer  pedido  administrativo  perante  a  Seguradora  reclamada  acerca  do
pagamento indenizatório do seguro DPVAT.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República,
que adotou o princípio da proteção judiciária ou inafastabilidade da apreciação
do Poder Judiciário, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o
esgotamento da via administrativa não é mais condição para o ajuizamento de
ação. No entanto, para que o julgador possa oferecer tutela invocada, é mister
que  analise,  de  início,  a  presença  dos  requisitos  de  ordem  processual
intrinsecamente instrumentais, verdadeiras questões prejudiciais denominadas
condições da ação, cuja ausência de qualquer uma delas leva à proclamação
da carência do direito à prestação jurisdicional.

Feito este registro, é de bom alvitre rememorar que a exigência
não é do exaurimento na via administrativa, mas apenas a caracterização de
mínima resistência  por  parte  do  recorrido,  a  fim de  que  se  desencadeie  o
interesse de agir.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, ao
apreciar  caso  parecido,  entendeu  pela  aplicabilidade  do  mesmo
posicionamento  que  vem  sendo  utilizado  nas  questões  de  natureza

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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previdenciária, cuja repercussão geral fora reconhecida no RE 631.240, Rel.
Min.  Roberto  Barroso,  qual  seja,  a  necessidade de comprovação de prévio
requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando a cobrança da
indenização do seguro DPVAT, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para
o regular exercício do direito de ação é compatível com
o art.  5º,  XXXV, da  Constituição. Para se caracterizar a
presença  de  interesse  em  agir,  é  preciso  haver
necessidade  de  ir  a  juízo. [...].  (STF;  RE  631.240  MG;
Plenário.  Min.  Roberto  Barroso;  Julgado  em  03/09/2014;
publicado no DJe, em 10/11/2014). (destaquei)
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CIVIL  E  PROCESSUAL
CIVIL.  DPVAT .  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO .  INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR .  MATÉRIA COM REPERCUSSÃO
GERAL  JULGADA  PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  RE
631.240-RG.  1.  O  estabelecimento  de  condições  para  o
exercício do direito de ação é compatível com o princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art.  5º,  XXXV,
da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da
Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos
autos  do  RE  631.240,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso.  2.  A
ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de
manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o
prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde
com  o  esgotamento  das  instâncias  administrativas.  3.  In
casu, o acórdão recorrido assentou: “2.  Inexiste uma das
condições da ação, pois que não houve indícios de que
fora realizado qualquer pedido administrativo perante a
Seguradora  reclamada. 3.  Inexiste necessidade  do
pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar
em  pretensão  resistida  a  justificar  a  propositura  da
presente demanda, não há o interesse de se ingressar
com a demanda em juízo .” 4. Recurso DESPROVIDO. [...].
(STF;  RE  839.314  MA;  Min.  Luiz  Fux;  Julgado  em
10/10/2014; publicado no DJ, em 16/10/2014). (destaquei)

Como  visto,  a  situação  posta  não  representa  violação  ao
princípio da inafastabilidade da Jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não é
obrigado a intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito.
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Todavia,  chamo  a  atenção  para  a  existência  da  regra  de
transição citada em ambos os arestos.

Com  efeito,  segundo  o  RE  nº  631.240,  tendo  em  vista  a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos.

No tocante às ações ajuizadas até a conclusão do julgamento,
ocorrido  em  03.09.2014,  sem  que  tenha  havido  prévio  requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

I.  caso  a  ação  tenha  sido  ajuizada  no  âmbito  de  Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito;

II.  caso o INSS (leia-se para o caso seguradora) já tenha
apresentado  contestação de  mérito,  está  caracterizado  o  interesse  em
agir pela resistência à pretensão;

III.  as demais ações que não se enquadrem nos itens I  e II
ficarão  sobrestadas,  observando-se  a  sistemática  a  seguir.  Nas  ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30  dias,  sob  pena  de  extinção  do  processo.  Comprovada  a  postulação
administrativa, a parte contrária será intimada a se manifestar acerca do pedido
em até 90 dias, prazo dentro do qual  a seguradora deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis  ao  próprio  requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

No caso em tela, a ação foi proposta em  11/09/2014 (fl. 02),
data posterior ao julgamento do precedente paradigma (03.09.2014),  porém,
houve apresentação de contestação  meritória (fls. 40/48), razão pela qual se
configurou a pretensão resistida.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

- Do mérito

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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A  controvérsia  cinge-se  a  verificar  se  o  Autor  faz  jus  ao
ressarcimento  dos  valores  referentes às  despesas  médico-hospitalares,  em
decorrência de acidente automobilístico.

A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, inciso III, dá direito à vítima
ao  reembolso  das despesas com assistência  médica  e  suplementares,  nos
seguintes termos:

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: 
[…]
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, o Apelado sofreu acidente de trânsito em 11
de dezembro de 2011, o que lhe ocasionou lesões, submetendo-se, em razão
disso, a exames médicos e sessões de fisioterapia, conforme documentos de
fls. 10/24.

Os recibos de pagamento e notas fiscais colacionados atestam
gastos  com  sessões  de  fisioterapia necessárias  à  melhoria  das  lesões
causadas  ao  Recorrido,  em  decorrência  do acidente  automobilístico,
totalizando  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  tendo  a  sentença  condenado  a
Promovida  ao  pagamento de  R$  2.700,00  (dois  mil  e  setecentos  reais),
considerado o valor previsto no art. 3º, III da Lei nº 6.194/74.

Ademais,  não  há  como  deixar  de  considerar  tais  despesas
como decorrentes do acidente, tendo em vista as lesões sofridas pelo Autor e
previstas  na  avaliação  médica  de  fl.  69,  tais  como  a  fratura  bilateral  do
antebraço,  ferimento  extenso  com lesão  de  partes  moles  na  perna  direita,
fratura do osso esfenóide,  etc.  Trata-se,  portanto,  de despesa suplementar,
cujo ressarcimento faz jus o Autor.

Ainda  que  estas  despesas  com  tratamento  tenham  sido
efetuadas  a  particulares,  são válidas,  porquanto  estão  associados ao dano
experimentado pelo Autor.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  DESPESAS  MÉDICAS
COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  APLICAÇÃO
DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO SÚMULA 43, DO

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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STJ.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO
ADEQUADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  A
legislação não impõe que a comprovação das despesas
médicas  e  hospitalares  seja  feita  por  meio  de  notas
fiscais,  ficando  a  cargo  do  magistrado  a  análise  das
provas apresentadas. - Há que se reembolsar a vítima de
acidente de trânsito quando efetivamente comprovados nos
autos,  por  documentos  idôneos,  as  despesas  médicas
suportadas  .  TJPB  -  Acórdão  do  processo  n°
00420070001898001 - Órgão - 3a Câmara Cível - Relator
DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  em
29/07/2008. - Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo Súmula 43, do STJ.
Deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios
quando fixada com razoabilidade e ponderação, dentro dos
parâmetros legais fixados no art. 20, § 3°, do CPC. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07420100003800001,
1ª Câmara cível,  Relator Leandro dos Santos , j. em 30-
04-2013) (grifei)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR  FALTA  DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DESPESAS  COM  MEDICAMENTOS  E  ASSISTÊNCIA
MÉDICO  HOSPITALAR.  NEXO  COM  O  ACIDENTE
DEMONSTRADO.  ART.  3º,  III,  DA  LEI  Nº  6.194/74,
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
JUROS.  TERMO  A  QUO.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EVENTO LESIVO. ART. 557, §
1º-A, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - A
exigência para que o beneficiário do seguro DPVAT requeira
previamente,  por  via  administrativa,  a  indenização
correspondente ao sinistro, afronta o princípio constitucional
da  inafastabilidade  da  jurisdição.  Não  há  que  se  falar,
consequentemente,  na carência  de ação por  ausência  de
interesse processual decorrente da falta de tal requerimento.
-  O  artigo  3º,  III,  da  Lei  6.194/74,  vigente  à  época  do
acidente,  estabelecia,  a  título  de  reembolso  à  vítima  em
casos de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas, uma indenização máxima de R$
2.700,00.  In casu, restou comprovado que, em razão de
acidente  de  trânsito  ocorrido  em  06/08/2014,  o  autor
apelado,  tivera  gastos  com  tratamento  médico,  cujo
valor  soma  R$  2.057,89,  justificando-se,  assim,  a
condenação  determinada  na  sentença  guerreada,
mormente porquanto demonstrado o nexo causal entre
o acidente, os danos e as despesas com medicamentos.
-  Os  juros  de  mora  na  indenização  do  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017284920128150071,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 22-10-2014) (grifei)

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT  -  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES
COMPROVADAS  -  INDENIZAÇÃO  DEVIDA
-COMPROVAÇÃO DOS DANOS POR MEIO DE RECIBOS
-DESPROVIMENTO.  -  A  legislação  não  impõe  que  a
comprovação das despesas médica e hospitalares seja
feita  por  meio  de  notas  fiscais,  ficando  a  cargo  do
magistrado a análise das provas apresentadas. - Há que
se  reembolsar  a  vítima  de  acidente  de  trânsito  quando
efetivamente  comprovados  nos  autos,  por  documentos
idôneos,  as  despesas  médicas  suportadas.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00420070001898001,
3ª  Câmara  Cível,  Relator  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos , j. em 29-07-2008) (grifei)

Quanto a  afirmação  do  Apelante  de  que  os  documentos
acostados  pelo  Autor  não  são  válidos,  por  ausência  de  autenticação  em
cartório,  tenho  que  tal  argumento  não  merece  prosperar,  porquanto  a
declaração de recebimento de valores (fl.  11),  equiparada a recibo,  não se
enquadra no conceito de documento público previsto no art. 425, III do CPC-15.

No que pertine ao  dies a quo para incidência da atualização
monetária,  nenhum reparo merece a sentença recorrida, uma vez que fixou a
data  do  evento  danoso  como  marco  inicial  para  aplicação  da  correção
monetária, em consonância com entendimento sumulado do STJ, in verbis:

Súmula nº 580:  A correção monetária nas indenizações do
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do
art.  5º  da  Lei  n.  6.194/1974,  redação  dada  pela  Lei  n.
11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (grifei)

Neste sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO
COMPLEMENTAR.  ADEQUAÇÃO  À  TABELA  DE
INVALIDEZ, CONFORME O DANO CAUSADO. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  MONTANTE
CONDENATÓRIO  DEVIDO.  MARCO  INICIAL  DA
CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  PARTIR  DO  EVENTO
DANOSO. SÚMULA Nº 580 DO STJ. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA Nº 426
DO  STJ).  LIMITAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM 15%, CONFORME ART. 11 DA LEI
Nº  1.060/50.  FIXAÇÃO  REVOGADA  PELO  NCPC.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - O Seguro DPVAT foi criado pela Lei nº 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, com o objetivo de garantir às
vítimas  de acidentes  causados  por  veículos,  ou  por  suas
cargas,  indenizações  em  caso  de  morte  ou  invalidez
permanente, bem como o reembolso de despesas médicas.
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-  "A correção  monetária  nas  indenizações  de  seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º
do art. 5º da Lei nº 6.194/74, redação dada pela Lei nº
11.482/07,  incide  desde  a  data  do  evento  danoso".
(Súmula  Nº  580  do  STJ). -  "Os  juros  de  mora  na
indenização  do  seguro  DPVAT fluem  a  partir  da  citação"
(Súmula Nº 426 do STJ). - No que concerne ao pedido de
limitação  dos  honorários  sucumbenciais  no  percentual
máximo de 15%, conforme estabelecido na Lei nº 1.060/50,
não merece acolhimento, uma vez que o art. 11, §1º, da Lei
nº  1.060/50  foi  expressamente  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026622520148150301,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 04-05-2017)
(grifei)

Por  fim,  em  relação  ao  pedido  de  modificação  da  verba
honorária, também  não  assiste  razão  à  Apelante.  A fixação  de  honorários
advocatícios  no limite  de  15%, em favor  do  beneficiário  da  justiça  gratuita,
prevista no art.  11, §1º da Lei n° 1.060/50,  foi expressamente revogada pelo
art. 1.072 do CPC-15.

Logo,  não  há  que  se  alterar  o  percentual  relativo  aos
honorários advocatícios,  vez  que devidamente fixados com fundamento nas
regras gerais previstas pelo art. 85, §2º do CPC-15.

Com estas considerações,  NEGO PROVIMENTO ao recurso,
em harmonia com o Parecer Ministerial.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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