
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0000441-81.2014.815.0491 -  Vara Única de Uirauna
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Seguradora Líder de Consórcio DPVAT
Advogado : Samuel Maques Custodio de Albuquerque (OAB/PB 20.111-A).
Apelado : Geraldo Marcos
Advogado : Herleson Sarllan Anacleto de Almeida  (OAB/PB 16.731).

PRELIMINARES.  FALTA DE  INTERESSE  PROCESSUAL
QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPE-
SAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NA ESFE-
RA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. 

O fato de existir pagamento administrativo não impede a parte de postu-
lar judicialmente, quando se verificará se o pagamento foi efetuado de
acordo com a legislação vigente, podendo ser realizada a complementa-
ção entre o valor recebido e aquele fixado em lei. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO
COM  DEBILIDADE  PERMANENTE.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  APENAS  QUANTO  AO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. ART. 8º, III,
DA LEI Nº 11.482/2007.  ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO JÁ
REALIZADO.  JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  NOVOS.
NÃO  CONHECIMENTO.   NÃO  COMPROVAÇÃO  DE
FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO
DO  DIREITO  DO  AUTOR.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
PELO INPC. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE APLICADO.
CONDENAÇÃO  DO  PROMOVIDO  EM  CUSTAS.
INEXISTÊNCIA  DE  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.  MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA  E  OMISSÃO  DO  MAGISTRADO  A
QUO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- A juntada somente em sede de apelo, para comprovação da veracidade
de alegações tecidas no curso do processo, somente é admissível quando
se tratar de documentos novos e, nos termos do art. 397 do CPC/1973 –
correspondente art. 435 do CPC/2015, documentos novos são apenas
aqueles  destinados  a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos  depois  dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram antes produzidos nos
autos.

- O art. 8º, inciso III, da lei nº 11.482/07 prevê a quantia de até R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vitima - no
caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas e, no caso dos autos,  não se desincumbiu a seguradora
apelante do encargo de desconstituir o alegado pelo autor, nos termos
do artigo 373, II, do NCPC, desponta a impossibilidade de acolhimento
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de suas alegações, pois os documentos acostados aos autos demonstram
o  direito  ao  ressarcimento  das  despesas  médicas  realizadas  pelo
promovente.

- Ocorrendo omissão acerca do índice de correção monetária a ser apli-
cado, deve ser sanada a mácula, consignando-se que o INPC afigura-se
como o indexador mais apropriado para ser utilizado.

- A procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do se-
guro DPVAT não configura sucumbência recíproca e nem mínima, mas
mera adequação do quantum debeatur segundo critérios legais, uma vez
que se refere à tese, à pretensão, e não propriamente ao valor da conde-
nação. Assim, as custas devem ser suportadas integralmente pelo promo-
vido, não configurando reformatio in pejus, ante a omissão do magistra-
do a quo nesse sentido e por se tratar de matéria de ordem pública. 

Vistos etc. 

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Seguradora Líder
de Consórcio DPVAT contra a sentença de fls. 210/211 prolatada nos autos da ação de
cobrança de Seguro DPVAT movida por Geraldo Marcos em desfavor do apelante.

Na Sentença, o Juízo  a quo julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e
setenta e cinco reais), referente ao percentual de debilidade permanente do promovente,
de um dos membros superiores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária a partir do evento danoso. Bem como ao pagamento de R$
1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais), referente as despesas médicas, com juros  a
partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes  em
honorários advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 70% para o autor e 30% para
a demandada, com a ressalva da gratuidade judiciária em relação ao promovente. 

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso apelatório às
fls. 215/223, aduzindo a preliminar de falta de interesse processual. No mérito, alegando
que já houve o pagamento administrativo, insurge-se contra a parte da sentença que
condenou ao pagamento de R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais), referente as
despesas médicas. Apontou ainda a omissão na sentença quanto a fixação do índice de
correção monetária e condenação em custas processuais. 

Contrarrazões fls. 233/236.

 Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer de fls. 243/246, opinou pela rejeição da preliminar sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

Falta de Interesse Processual

A apelante  afirma  que  o  feito  deve  ser  extinto,  em razão do
pagamento das despesas médicas na seara administrativa. 

Pois  bem.  Como  bem  apontou  o  douto  representante  do
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Parquet,  o fato de existir  pagamento administrativo não impede a parte  de postular
judicialmente,  quando  se  verificará  se  o  pagamento  foi  efetuado  de  acordo  com a
legislação vigente, podendo ser realizada a complementação entre o valor recebido e
aquele fixado em lei. 

Nesse  raciocínio,  permanece  o  interesse  processual  da  parte,
pelo que rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O autor/apelado ingressou com a presente Ação de Cobrança
Seguro DPVAT, alegando ter sido vítima de acidente de trânsito em 28 de janeiro de
2012,  quando sofreu uma queda de motocicleta,  sofrendo lesões  que resultaram em
debilidade permanente, pelo que requereu o pagamento da indenização correspondente e
do ressarcimento das despesas médicas. 

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido,
nos termos do relatório supra. 

Pois bem. Importante destacar ser aplicável ao caso em tela a lei
nº 11.482/2007, que  prevê, em seu art. 8º, inciso II, a quantia indenizatória de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos casos de invalidez permanente.

Art. 8º Os arts. 3º, 4º 5º e 11 da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de
1974, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no
art.  2º  compreendem  as  indenizações  por  morte,  invalidez
permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II  -  até R$ 13.500,00 (treze mil  e  quinhentos reais) -  no caso de
invalidez permanente; 

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

Considerando  que  a  insurgência  do  apelante  resumiu-se  ao
pagamento das despesas médicas, bem como quanto a omissão do índice de correção
monetária e condenação em custas processuais, passo a analisar apenas esta parte da
sentença. 

De acordo com o inciso III do artigo supra o teto máximo para
pagamento  das  despesas  médicas  devidamente  comprovadas  é  de  R$  2.700,00  e  a
sentença,  com  base  na  documentação  apresentada  pelo  promovente  as  fls.  35/41,
condenou a seguradora promovida ao pagamento de R$ 1.150,00.

Irresignado,  o  apelante  alega  que  houve  o  pagamento
administrativo das despesas médicas,  apresentando cópia de tela  à  fl.  221, pelo que
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido nesta parte. 

Inicialmente,  não conheço do documento de folha 221, pois a
sua juntada somente em sede de apelo, para comprovação da veracidade de alegações
tecidas no curso do processo, somente é admissível quando se tratar de documentos
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novos e,  nos termos do art. 435 do CPC/2015, documentos novos são apenas aqueles
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram antes produzidos nos autos.

Ademais,  no  caso  dos  autos,  muito  embora  o  pedido  de
pagamento das despesas médicas conste da inicial, em nenhum momento a seguradora
promovida se manifestou a respeito, desde a contestação até a sentença, de modo que
não há justificativa para juntado do referido documento apenas nesta fase processual. 

Assim, não se pode, pois, juntar documentos após a prolação da
sentença para fazer prova de fatos ocorridos antes. 

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  ÁGUA  E  ESGOTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ARTIGOS  458,  535 E  557 DO  CPC.  VIOLAÇÃO  INOCORRENTE.
JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.  NÃO-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CPC.
SÚMULA 07/STJ.  1.  Não há  negativa  de  prestação jurisdicional  quando
Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia,  apenas não acolhendo a tese da recorrente.  2.  A
jurisprudência  desta  Corte  tem  entendido  ser  possível  a  juntada  de
documentos aos autos, mesmo em fase recursal, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, o que, consoante
assentado pelo acórdão de origem, não é o caso dos autos. A revisão de tal
entendimento esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.  3.  O alegado dissídio
jurisprudencial não se encontra devidamente comprovado, porquanto não se
vislumbra  similitude  fática  entre  os  acórdão  confrontados.  4.  Agravo
regimental  não  provido.  Processo:  AgRg  no  REsp  1346610  MS
2012/0204654-3  Relator(a):  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES
Julgamento:  23/04/2013   Órgão  Julgador:T1  -  PRIMEIRA  TURMA
Publicação: DJe 29/04/2013 

Tendo o apelante  deixado transcorrer  in  albis o  momento
oportuno para acostar os documentos que comprovem a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, preclusa está a questão. 

Dessa maneira, como não se desincumbiu a seguradora apelante
do encargo de  desconstituir  o  alegado pelo  autor,  nos  termos  do artigo  373,  II,  do
NCPC,  desponta  a  impossibilidade  de  acolhimento  de  suas  alegações,  pois  os
documentos acostados aos autos demonstram o direito ao ressarcimento das despesas
médicas realizadas pelo promovente.

Assim, não merece reforma a sentença nesta parte.

Quanto  à  correção monetária,  como bem pontuou o apelante,
houve omissão na sentença quanto ao indexador da correção monetária.

De  acordo  com a  jurisprudência  dos  tribunais,  em tais  casos
aplica-se o INPC. 

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DP-
VAT.  CONTRADIÇÃO.  RETIFICAÇÃO  DE  OFÍCIO.  TERMO  INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. REFORMATIO IN PE-
JUS.  AFASTADA.   OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL.
INPC. FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. QUALIFICAÇÃO.
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RETIFICAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. PARCIALMENTE VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO,  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILI-
DADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. (Embargos de Declaração
nº 8000215-05.2016.8.05.0181/50000, 2ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Edmilson
Jatahy Fonseca Júnior. Publ. 22.02.2018). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA E DETERMINA PAGA-
MENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA GARAN-
TIA  VINCULADO  A  CÉDULAS  RURAIS  PIGNORATÍCIAS.  CONSTATA-
ÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORATI-
VAS ANTES DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DA COBERTURA PREVIS-
TA NA APÓLICE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO  SOBRE  AS  TESES  DE ILEGITIMIDADE
ATIVA E DIES A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
MÁCULA NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICÁVEL. INPC. SANEAMENTO DA OMISSÃO. 1. Nos termos do que
dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, somente cabem Embargos de
Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou con-
tradição ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o juiz ou tribunal, sendo inviável o manejo de tal recurso com o fim de re-
discutir a causa; 2. Vislumbrada a ocorrência de omissão acerca do índice
de correção monetária a ser aplicado, deve ser sanada a mácula, consig-
nando-se que o INPC afigura-se como o indexador mais apropriado para
ser  utilizado;  3.  Havendo  expressa  manifestação sobre  os  demais  pontos
apontados nos aclaratórios, deve ser rejeitada a pretensão neles deduzida.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão in-
tegrado. (3ª CC, AC nº 44451-53, Rel. Des. Itamar de Lima, DJe 1623 de
08/09/2014) 

Por fim, aduz o apelante omissão no julgado com relação as
custas processuais. 

Assim, dispõe o art. 86 do NCPC:

Art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcio-
nalmente distribuídas entre eles as despesas.

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

Não  se  verifica  no  caso  dos  autos  que  houve  sucumbência
recíproca,  pois,  apesar  do  autor/apelado  ter  requerido  em  sua  exordial  o  teto  da
indenização e  a  seguradora  ter  sido condenada em valor  menor,  houve apenas  uma
adequação do quantum indenizatório aos critérios legais.

Ora, o valor da indenização do seguro DPVAT não serve de pa-
râmetro para estabelecer o grau de sucumbência da parte, se recíproca ou mínima, já que
o direito ao recebimento da reparação foi declarado na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
SECURITÁRIA. DPVAT. CONDENAÇÃO INFERIOR AO MONTANTE POS-
TULADO NA INICIAL.  IRRELEVÂNCIA PARA FINS  SUCUMBENCIAIS.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ADEQUADA REMUNERAÇÃO. AU-
SÊNCIA DE  ARGUMENTOS  QUE  SE  SOBREPONHAM  AO  ENTENDI-
MENTO OUTRORA LANÇADO. 1. A procedência parcial do pedido quanto
ao valor da indenização do seguro DPVAT não configura sucumbência re-
cíproca e nem mínima, mas mera adequação do quantum debeatur segun-
do critérios legais, uma vez que se refere à tese, à pretensão, e não propria-
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mente ao valor da condenação; 2. O quantum fixado a esse título não pode
caracterizar  retribuição  ínfima,  nem  exorbitante,  devendo  ser  compatível
com a dignidade da profissão e ser arbitrado, levando em consideração o
caso concreto - pequeno valor - deve ser aplicado o parágrafo 4º do referido
art. 20, para que a quantia represente adequada remuneração do trabalho
do profissional; 3. Ausente qualquer novo fundamento capaz de ensejar a
modificação da decisão agravada, deve esta ser mantida em seus exatos ter-
mos, inexistindo subsídios que conduzam ao provimento do Agravo Regimen-
tal. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO,
APELAÇÃO  CÍVEL  447360-16.2014.8.09.0011,  Rel.  Des.  ITAMAR  DE
LIMA,  3ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgado  em  08/03/2016,  DJe  1990  de
16/03/2016). 

Ademais, o pedido de pagamento das despesas administrativas
foi integralmente acolhido.

Assim, as custas devem ser suportadas integralmente pelo pro-
movido, não configurando reformatio in pejus, ante a omissão do magistrado a quo nes-
se sentido e por se tratar de matéria de ordem pública. 

Por tais razões, rejeito as preliminares e DOU PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, apenas para fixar o INPC como índice da correção mone-
tária, bem como para, de ofício, determinar que o pagamento das custas processuais seja
suportado pelo promovido, mantendo a sentença em seus demais termos.

P. I.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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