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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –
IRRESIGNAÇÃO  –  PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD  CAUSAM  E  DE  CARÊNCIA DE  AÇÃO  –
REJEIÇÃO  –  MÉRITO  – CORREÇÃO  MONETÁRIA  –
TERMO A QUO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA
580  DO  STJ –  PEDIDO  DE  MINORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  REJEIÇÃO  –
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.

- Conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74,  todas as
sociedades seguradoras que operam no ramo dos seguros
de veículos automotores,  participantes  do  convênio
obrigatório,  são  responsáveis  pelo pagamento  do  seguro
DPVAT.

- 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”.
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- Considerando que a verba honorária arbitrada obedeceu
ao disposto nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC-15, é de se
manter o quantum arbitrado em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  165/174) interposta  pela
Mapfre  Vera  Cruz  Seguradora  S/A, em face  da  sentença  (fls.  161/162-V)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional da Comarca da Capital que, nos autos
da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por Marcondes
Francisco da Silva em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente o
pedido.

Na sentença hostilizada (fls. 161/162-V), o Juiz primevo assim
consignou:

[…]
Assim sendo, à vista do quanto exposto e mais do que dos
autos  consta,  julgo  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o
presente pedido, condenando o promovido a pagar o valor
total  deve ser  de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais),
devendo o retro citado valor  ser corrigido monetariamente
pelos índices oficiais também a partir da data do sinistro, e
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Por ser caso de sucumbência recíproca (Art. 86, do CPC),
condenado  os  litigantes  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários,  estes  fixados  em  R$  1.000,00
(mil) da condenação à teor do §2º, do Art. 85, do CPC, com
a ressalva do §3º, do Art. 98, do mesmo diploma legal, no
que diz respeito à parte autora.
[...]

Irresignada,  a  parte  Ré apelou  (fls.  165/174),  arguindo,
inicialmente,  as  preliminares  de  carência  de  ação  por  ausência  de
requerimento  administrativo prévio,  e  de ilegitimidade passiva,  e,  no mérito,
pugnando para que o termo inicial de incidência da correção monetária seja a
data do ajuizamento da ação, e pela impossibilidade de sua condenação em
honorários advocatícios, haja vista ter sucumbido em parte mínima do pedido,
não tendo o magistrado, ainda, obedecido ao disposto no art. 85, §2º do CPC-
15.

Intimada, a  parte  apelada apresentou  contrarrazões  (fls.
188/194), pleiteando a manutenção da sentença.

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa    
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A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 202/204).

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
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
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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.

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
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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  distribuída em 30.10.2013, marco
anterior  ao  julgamento  do  precedente  paradigma  (03.09.2014),  e  houve
apresentação de contestação meritória.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Descabe a  substituição do  polo passivo da  demanda da
Apelante pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
ou, ainda, a inclusão desta, pois, conforme preceitua o art. 7º da  Lei nº
6.194/74,  todas  as  sociedades seguradoras que operam no ramo dos
seguros de veículos automotores, participantes do convênio obrigatório,
são responsáveis pelo pagamento do seguro DPVAT.

Segue o entendimento jurisprudencial pacificado no Superior
Tribunal de Justiça:

“No que tange à ilegitimidade da requerida, verifica-se que
a Lei n.º 6.194/74, em seu art. 7.º, dispõe que qualquer
sociedade seguradora que atue no ramo de seguros de
veículos automotores, e participante do convênio para esse
fim  constituído, é responsável pelo pagamento do seguro
obrigatório DPVAT. Dessa forma, qualquer seguradora que
tenha convênio  com o seguro obrigatório DPVAT pode ser
acionada em Juízo e responder por eventual diferença que
a parte interessada tenha  recebido a menor. Assim, ainda
que a  autora houvesse recebido parte do valor do seguro
por outra seguradora, está autorizada a vir a juízo buscar a
diferença junto à demandada, ou seu pagamento integral,
porquanto   seguradora  conveniada.”   (Resp  n.º   895397,
Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso Sanseverino, publicado no Dje
de 23/02/2011).

Isto posto, rejeito, também, esta preliminar.

- Do mérito.

Cinge-se,  a  controvérsia,  acerca  do  termo  inicial  para
incidência de correção monetária  nas indenizações do seguro DPVAT,  e da
condenação da Apelante em honorários advocatícios.
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In casu, o Juiz  de primeiro grau  determinou o pagamento  da
supradita indenização no importe de R$  405,00 (quatrocentos e cinco reais),
em  decorrência da debilidade  que resultou em invalidez  permanente parcial
incompleta constatada no Autor/Apelado, fixando a ocorrência do sinistro como
termo a quo para incidência da correção monetária.

Insatisfeita,  a  Seguradora/Apelante apelou, afirmando que  a
correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação.

Tal alegação não merece prosperar.

Consoante  jurisprudência do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
firmada em sede de recursos repetitivos,  o  dies a quo  para a incidência de
correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT é a data do evento
danoso. Confira-se:

RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  CIVIL.  SEGURO  DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.  TERMO 'A QUO'.
DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1.  Polêmica  em  torno  da  forma  de  atualização  monetária  das
indenizações previstas no art.  3º da Lei  6.194/74,  com redação
dada  pela  Medida  Provisória  n.  340/2006,  convertida  na  Lei
11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de
correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou
de silêncio eloquente da lei.
3.  Manifestação  expressa  do  STF,  ao  analisar  a  ausência  de
menção  ao  direito  de  correção  monetária  no  art.  3º  da  Lei  nº
6.194/74,  com a redação da Lei  nº  11.482/2007, no sentido da
inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização
monetária  nas  indenizações  por  morte  ou  invalidez  do  seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
5.  Aplicação  da  tese  ao  caso  concreto  para  estabelecer  como
termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp  1483620/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  27/05/2015,
DJe 02/06/2015)

Tal  entendimento  foi  sumulado  pelo Superior  Tribunal  de
Justiça. Veja-se:

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)

Sendo  assim,  nenhum reparo  merece  a  sentença  recorrida,
uma vez que  fixou a data do sinistro como marco inicial  para aplicação da
correção monetária, em consonância com entendimento sumulado do STJ.
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Quanto  à  alegação  da  Apelante  de  ser  indevida  a  sua
condenação em honorários advocatícios,  haja vista  ter  sucumbido em parte
mínima, tal afirmação também não merece guarida.

Compulsando os  autos,  verifica-se,  na  exordial, que o  Autor
não requereu a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), mas sim  de até R$ 13.500,00, dependendo do apurado em perícia,  o
que resultou em uma condenação de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).

Desta forma, o art. 85, §8º do CPC-15 assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.

[…]

§  8o Nas  causas  em  que  for  inestimável  ou  irrisório  o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos  honorários  por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o. (grifei)

Nesta perspectiva, considerando a dedicação do advogado do
Apelado, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa,
a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, entendo que o
valor fixado deve ser mantido, uma vez que se encontra dentro do patamar
previsto em lei.

Nesta seara, segue julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT.  LESÃO
SOFRIDA  PELO  PROMOVENTE.  RECONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  EM  PRIMEIRO  GRAU.
SUBLEVAÇÃO  DA  SEGURADORA.  PRETENSÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MINORAÇÃO.
DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO §
8º E § 2º DO ART. 85, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  RECONHECIDA.
FIXAÇÃO  ADEQUADA. MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  Tendo  em  vista  que  a  verba
honorária arbitrada obedeceu aos ditames descritos dos
§§ 2º e 8º, do art. 85, do novo Código de Processo Civil,
é de se manter o quantum arbitrado em primeiro grau.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014825320128150071,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 01-08-2017) (grifei)

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à Apelação.
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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  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09
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