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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DO  SEGURO  DPVAT.  PRELIMINAR. FALTA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. ACIDENTE CAUSADO ENQUANTO
A VÍTIMA CONDUZIA MOTOCICLETA COM
MENOS DE 50 CILINDRADAS. VEÍCULO NÃO
LICENCIADO.  IRRELEVÂNCIA. DESPESAS
MÉDICAS.  REEMBOLSO.  RECIBOS  DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO  IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

-  Em recentes pronunciamentos, o Supremo Tribunal
Federal,  revendo posicionamento até então uníssono,
passou  a  entender  que,  em  ações  de  cobrança  do
seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação
do  Poder  Judiciário,  demonstrando  a  existência  de
pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do
prévio requerimento administrativo.

- Conquanto inexista, in casu, prova do requerimento
na esfera administrativa, insurgindo-se a parte ré em
face do pleito autoral, por meio de contestação, resta
configurada,  de  forma  inequívoca,  sua  objeção  ao
pleito autoral,  surgindo,  desta forma, o interesse  de
agir superveniente.

-  Os recibos de pagamento que guardem relação com
os  danos  sofridos  pelo  acidentado,  salvo  se
demonstradas  as  respectivas  falsidades,  afiguram-se
como prova idônea das despesas de que trata o art. 3º,
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inciso III, da Lei nº 6.194/1974, tendo em vista que
esta não estabelece critérios ou formas legais para a
documentação  apresentada  pelo  segurado  a  fim  de
comprovar as despesas reembolsáveis

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  a
preliminar e, no mérito negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença (fls. 23/26), proferida
pelo Juízo da Única da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação de Cobrança
de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Joelda Fidelis da Silva em face
da recorrente.

Na  peça  de  ingresso,  a  promovente  relatou  que,  no  dia
12/07/2012, foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo fratura da diáfise do
fêmur direito (CID S72.3).

Contou que, em decorrência das lesões acima, foi obrigada a se
submeter  a  dois  procedimentos  cirúrgicos  e  longo  tratamento  clínico,
acarretando despesas médicas no valor de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis
reais).

Pleiteou, pois, pela condenação da promovida ao pagamento da
indenização  do  Seguro  Obrigatório,  relativo  às  despesas  com  assistência
médica e suplementares, no valor de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais).

Citada,  a  ré  apresentou  contestação  imtempetivamente  (fls.
27/34).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido,  cujo
dispositivo transcrevo:

“Destarte,  tendo  em  vista  o  que  mais  dos  autos
constam e princípios de direito aplicáveis à espécie,
julgo  procedente  o  pedido  e,  por  conseguinte,
condeno  a  promovida  ao  pagamento  em  favor  da
promovente de  R$ 916,00 (novecentos e dezesseis
reais),  corrigidos  monetariamente  desde a data do
ajuizamento da ação (art. 1°, §2º da Lei 6.899/81),
co juros de mora de 1% (um  por cento) ao mês (art.
406 do CC c/c art.  161, §1º  do CTN), a partir da
citação  (art.  219  do  CPC),  tudo  o  que  faço  com
esteio na Lei n° 6.194/74 c/c art. 38 e seguintes da
Lei 9.099/95 e art. 267, I, do CPC.
Custas processuais pela promovida.  Honorários de
sucumbência,  no  equivalente  a  20%  do  valor  da
condenação”. (fls. 26).

Inconformada, a ré interpôs Apelação (fls. 59/65), arguindo, de
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forma preliminar,  a  carência  de ação por  falta  de  interesse de  agir.  Alega,
ainda,  que  não  restou  configurada  hipótese  a  ensejar  o  recebimento  de
indenização  pelo  seguro  DPVAT,  tendo  em  vista  que o  acidente  ocorreu
quando a vítima era transportada em uma motocicleta abaixo de 50 cilindradas
que  não  possui  licenciamento  nem  emplacamento.  No  mérito,  sustenta  a
ausência de prova bastante quanto às despesas médicas suplementares a que
foi condenada. 

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  recursal  para  julgar
improcedente  o  pedido.  Subsidiariamente,  requer  a  redução  do  valor  da
indenização.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões às fls. 78.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  82/85),  sem  manifestação  meritória,  ante  a
ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO.

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 1973, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos  no antigo Código de Processo Civil,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

1. Das preliminares:

1.1 Da ausência de cobertura

Alegou a  seguradora,  preliminarmente,  a  ausência  de  direito
indenizatório, no caso em epígrafe, uma vez que a Lei do Seguro DPVAT só
ampara os acidentes ocasionados por veículo automotor terrestre que esteja
com o licenciamento pago.

Contudo, a prefacial se confunde com o mérito e com este será
analisado.

1.2.   Da Falta de Interesse de Agir

Aduziu a seguradora que a vítima, antes do ingresso em juízo,
não deduziu anteriormente pedido administrativo diretamente em face da ré,
acarretando a falta de interesse processual para propositura da demanda. 

Requer,  assim,  a  extinção  do  processo,  sem  resolução  do
mérito. 

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
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o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega, e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, lhe trará benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  processual,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e
utilidade na atuação do Judiciário.

In casu, a promovente pleiteia o recebimento de indenização
relativa  ao  seguro  DPVAT,  em  razão  de  acidente  automobilístico  que  lhe
ocasionou despesas de assistência médica e suplementar. Para conseguir seu
objetivo, manejou ação de cobrança.

Sobre  o  tema,  tem-se  que,  em  recentes  pronunciamentos,  o
Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  julgamento  dos  Recursos
Extraordinários  nº.  839.314  e  824.704,  revendo  posicionamento  até  então
uníssono, passou a entender que, em ações de cobrança do seguro DPVAT,
deve  o  autor  justificar  a  provocação  do  Poder  Judiciário,  demonstrando  a
existência  de  pretensão  resistida,  esta  consubstanciada  na  prova  do  prévio
requerimento administrativo. Confira-se:

“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. 5.º, 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. (...)”
(STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
10/10/2014, publicado em 16/10/2014)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL.
CONTRATO  DE  SEGURO.  DPVAT.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS
FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
SUM.  283/STF.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA.
REPERCUSSÃO  GERAL  NÃO  EXAMINADA  EM
FACE  DE  OUTROS  FUNDAMENTOS  QUE
OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...)
Ausente  o  pedido  administrativo  prévio  perante  a
seguradora,  não  já  que  se  falar  em  pretensão
resistida  a  justificar  a  propositura  da  presente
demanda,  inexistindo,  assim,  interesse  de  se
ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o
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direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito
de petição. 3. Para que exista o direito processual de
ação, devem estar presentes as condições da ação,
sem  os  quais  não  se  justifica  o  integral
desenvolvimento  da  atividade  jurisdicional.  4.  Não
existe  a  necessidade  do  esgotamento  das  vias
administrativas,  mas  a  necessidade  do  prévio
requerimento administrativo,  o indício de que deve
existir  a  tentativa  de  fazê-lo,  a  ponte  de  gerar  a
pretensão  resistida  e  configurar  a  necessidade,  de
intervenção do Poder Judiciário. (...)”
(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
29/09/2014, publicado em 02/10/2014) 

Não se desconhece que o direito de ação é constitucionalmente
garantido,  à  vista  do  que  dispõe  o  art.  5º,  XXXV,  da  Constituição da
República: "...a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça  a  direito". Contudo,  a  exigência de  requerimento  prévio,  na  via
administrativa, não tem o condão de malferir tal prerrogativa, uma vez que nas
demandas em que se busca o recebimento de indenização de seguro DPVAT
sequer  se  vislumbra  ameaça  de  lesão  a  direito  que  necessite  de  tutela
jurisdicional,  nos  casos  em  que  o  pleito  não  fora  anteriormente  aviado
administrativamente.

Tal posicionamento teve como base o Recurso Extraordinário
631.240⁄MG, julgado pela Corte Suprema, sob o regime da Repercussão Geral,
que concluiu pela  necessidade de prévio requerimento administrativo perante
o  INSS,  para  os  segurados  exercerem  o  direito  de  ação  no  Judiciário.  O
acórdão restou assim ementado:

“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. 2.  A concessão de benefícios previdenciários
depende  de  requerimento  do  interessado,  não  se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua  apreciação  e  indeferimento  pelo  INSS,  ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver,  no  entanto,  que  a  exigência  de  prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das  vias  administrativas. 3.  A exigência  de  prévio
requerimento  administrativo  não  deve  prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória
e  reiteradamente  contrário  à  postulação  do
segurado.  4.  Na hipótese  de  pretensão  de  revisão,
restabelecimento  ou  manutenção  de  benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem  o  dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais
vantajosa possível,  o pedido poderá ser  formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de
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matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da  Administração  ,  uma  vez  que,  nesses  casos,  a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos  tácito  da  pretensão  .  5.  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. 6.
Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do
presente  julgamento  (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  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.  7.  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,  o  INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em
até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia 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. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e
(iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão  levar  em conta  a  data  do  início  da  ação
como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se
dá  parcial  provimento,  reformando-se  o  acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz
de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que
alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada
no pedido administrativo em 30 dias,  sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa,
o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento
a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a  subsistência  ou  não  do  interesse  em  agir.”

(STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
03.09.2014 - grifei). 

Inobstante  tal  constatação,  tem-se  como  caracterizado  o
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interesse  de  agir  pela  resistência  à  pretensão  inaugural  manifestada  pela
apresentação de contestação de mérito pela seguradora requerida, ainda que de
forma extemporânea.

Assim, conquanto inexista,  in casu, prova do requerimento na
esfera administrativa, insurgindo-se a parte ré em face do pleito autoral, resta
configurada,  de  forma inequívoca,  sua  objeção ao  pleito  autoral,  surgindo,
desta forma, o interesse de agir superveniente. 

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

Consoante se afere dos autos, alegou a autora, Joelda Fidelis da
Silva, ter sofrido acidente de trânsito, que resultou em fratura da diáfase do
fêmur direito (CID S72.3).

O ponto nodal do presente recurso reside em aferir se a autora,
ora  apelada,  preenche  os  requisitos  para  o  recebimento  da  indenização
decorrente do seguro DPVAT, referente ao reembolso das despesas médicas e
suplementares suportadas em decorrência do acidente automobilístico o qual
foi vítima.

Aduz  a  recorrente  que  não  restou  configurada  hipótese  a
ensejar o recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, uma vez que o
acidente automobilístico que causou a debilidade da autora foi causado por
motocicleta com menos de 50 cilindradas que não possui licenciamento nem
emplacamento. Outrossim, alega que não restaram devidamente comprovadas
as despesas requeridas em sede de exordial. 

Razão não lhe assiste, contudo.

Conforme é cediço, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por  Veículos Automotores de Via Terrestre – Seguro DPVAT foi
criado  pela Lei  nº  6.194/74,  com a  finalidade  de  assegurar  às  vítimas  de
acidentes causados por veículos automotores de via terrestre a cobertura dos
danos  pessoais,  compreendidas  as  indenizações  por  morte,  invalidez
permanente e despesas de assistência médica. 

Para a configuração do direito à percepção do seguro DPVAT,
basta a prova eficaz da ocorrência do sinistro e do dano decorrente, além do
nexo entre eles, nos termos do art. 5º da lei n. 6.194/74, independentemente de
verificação de culpa.

Assim, para que as vítimas ou seus beneficiários tenham direito
à  cobertura,  não  se  faz  necessário  que  o  seguro  tenha  sido  efetivamente
recolhido ou que o veículo causador do acidente seja identificado, ao contrário
do que quer fazer crer a apelante.

É esse o posicionamento jurisprudencial, consoante os julgados
a seguir ementados:

“EMENTA:  PROCESSO  CIVIL  E  CIVIL.  DPVAT.
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SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  CONSÓRCIO  DE  SEGURADORAS.
JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA.  REJEIÇÃO.
COBERTURA  AMPLA  DE  VEÍCULOS
AUTOMOTORES,  INCLUSIVE  NÃO
LICENCIADOS.  JULGADOS  DO  STJ.
REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS. NEXO DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO DE
SUCUMBÊNCIA. ART. 11, §1º, DA LEI Nº 1.060/50.
INAPLICAÇÃO. REVOGAÇÃO COM A EDIÇÃO E
REGULAÇÃO  DA  MATÉRIA  PELO  CPC/73.
RECURSO  DESPROVIDO.”  (TJRN  –  AC  nº
2016.000766-3 – Rel. Des. Ibanez Monteiro. Julgado
em 14/03/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
SEGURO  OBRIGATÓRIO-  DPVAT  -  MORTE  -
MOTOCICLETA -  VEÍCULO  NÃO  LICENCIADO,
SEM  APLACAMENTO  E  DE  MODELO  PARA
TRILHA  -  IRRELEVÂNCIA  -  VEÍCULO
AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. Para que faça
jus  ao  recebimento  de  indenização  referente  ao
seguro DPVAT , basta a  demonstração de morte ou
de invalidez permanente, decorrente de envolvimento
em acidente com veículo automotor de via terrestre,
sendo irrelevante o fato de o veículo automotor de
via  terrestre  não  ser  licenciado  ou  não  possuir
emplacamento, ou ainda, de ser de um modelo para
utilização  em  trilha,  já  que  a  Lei  não  estabelece
quaisquer  restrições  nesse  sentido.” (TJMG,  AC
10647150003984001,  15ª  Câmara  Cível,  Relatora
Desa. Mônica Libânio, DJe 23/08/2016)

Na mesma trilha é o entendimento desta Corte Estadual:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  COBERTURA.  MOTOCICLETA  DE  50
CILINDRADAS  SEM  LICENCIAMENTO  NO
DETRAN. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/1973.  NEGADO
SEGUIMENTO DO APELO.
-  A  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  não  deve
prosperar,  visto  que  as  seguradoras  integrantes  do
consórcio  do  seguro  DPVAT  são  solidariamente
responsáveis  pelo  pagamento  das  indenizações
securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é
devido de qualquer uma delas.
-  "A  falta  de  pagamento  do  prêmio  do  seguro
obrigatório  de  Danos  Pessoais  Causados  por
Veículos  Automotores  de  Vias  Terrestres  (DPVAT)
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não  é  motivo  para  a  recusa  do  pagamento  da
indenização". (Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça)”.
(TJPB  -  AC  Nº  00023551520148152001,  Relator
DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE , j. em 15-05-2017)

Logo, se para o pagamento da indenização do seguro DPVAT,
exige-se  apenas  a  prova  do  acidente  –  ocasionado  por  veículo  automotor
terrestre  –  e  do  dano  decorrente,  não  pode  a  seguradora  eximir-se  da
responsabilidade  de  indenizar  fundando-se,  para  tal,  em  restrições  não
estabelecidas pela lei. 

Assim, os argumentos no sentido de que o prêmio relativo ao
seguro  obrigatório  não  teria  sido  pago  ou  de  que  o  veículo  envolvido  no
acidente  não  se  encontra  licenciado  são  irrelevantes,  na  espécie,  pois  não
encontram respaldo legal.

Doravante, é de se destacar que a Lei  6.197/74 dispõe que a
vítima de acidente será indenizada dos gastos com despesas médicas “desde
que devidamente comprovadas". Confira-se:

"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.  

§2º- Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto
no  inciso  III  do  caput  deste  artigo,  de  despesas
médico-hospitalares,  desde  que  devidamente
comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto
ao  Sistema  Único  de  Saúde,  quando  em  caráter
privado, vedada a cessão de direitos.

§3º- As despesas de que trata o §2º deste artigo em
nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando
o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de
descredenciamento do estabelecimento de saúde do
SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas
em lei." (grifei.)

Nesse palmilhar de ideias, a análise das provas produzidas nos
autos demonstra, de forma inconteste, o envolvimento da recorrida no acidente
relatado nos autos e o nexo causal entre este e as despesas contraídas para sua
recuperação. Senão vejamos.
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Os  laudos  médicos  anexados  às  fls.  10/11  noticiam  que  a
requerente teria dado entrada no Hospital de Emergência e Trauma Senador
Humberto  Lucena,  após  ter  sido  vítima  de  acidente  de  moto.  Além disso,
foram  especificadas  as  lesões  por  ele  sofridas,  que  acarretaram  a  sua
submissão a  procedimento cirúrgico,  dando origem às despesas  igualmente
comprovadas pela demandante.

No que concerne à alegação de inexistência de prova idônea
quanto aos gastos médicos suplementares efetivados pela vítima, não assiste
razão ao pleito apelatório. 

Isso  porque,  ao contrário do que alegado pela  recorrente,  os
recibos  de  pagamento  que  guardem  relação  com  os  danos  sofridos  pela
acidentada, salvo se demonstradas as respectivas falsidades, afiguram-se como
prova  idônea  das  despesas  de  que  trata  o  art.  3º,  inciso  III,  da  Lei  nº
6.194/1974, tendo em vista que esta não estabelece critérios ou formas legais
para  a  documentação  apresentada  pelo  segurado  a  fim  de  comprovar  as
despesas reembolsáveis.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  DESPESAS  MÉDICAS.
REEMBOLSO.  RECIBO  DE  PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO  PARCIAL.  A  vítima  de  acidente
automobilístico  faz  jus  ao  reembolso  das  despesas
com assistência médica e suplementar, até o limite de
R$  2.700,00  (dois  mil  e  setecentos  reais),
devidamente  comprovadas,  nos  termos  do  art.  3º,
inciso III, da Lei nº 6.194/74.. A Lei não estabelece
critérios e formalidades para a documentação a ser
apresentada pelo segurado com o fim de comprovar
as despesas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo
de  pagamento  que  guarde  relação  com  os  danos
sofridos, salvo se comprovada sua falsidade. Recurso
provido  em  parte”.  (TJ-MG;  APCV
1.0514.09.047941-1/001; Rel. Des. Alvimar de Ávila;
Julg. 10/04/2013; DJEMG 22/04/2013).

No caso em análise, percebe-se que os documentos juntados aos
autos  (fls.  13/14)  se  revelam  suficientes  e  razoáveis  à  comprovação  das
despesas reembolsáveis à vítima. Destarte, há recibo referente à compra de
uma  bangala  de  apoio  e  fraudas  geriátricas  (fls.  13),  sendo  natural  que  o
acidente tenha importado neste gasto, uma vez que a vítima sofreu lesão no
fêmur e se submeteu a procedimento cirúrgico. 

Da  mesma  forma,  os  comprovantes  de  compra  de
medicamentos foram posterior a data do acidente e afiguram-se como prova
idônea das despesas de que trata o mencionado art. 3º, inciso III, da Lei nº
6.194/1974, tendo em vista que, repeita-se,  este  não estabelece critérios ou
formas  legais  para  a  documentação  apresentada  pelo  segurado  a  fim  de
comprovar as despesas reembolsáveis.
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Desse modo, constatado que as despesas  médico-hospitalares
referem-se  ao tratamento  clínico  e  cirúrgico a  que  se  submeteu a  apelada,
decorrentes do acidente noticiado nos autos, faz jus ao reembolso do valor
dispendido.

Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“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
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 do processo nº 07420100003800001
-  Órgão  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 30/04/2013)

Sendo assim, não há outro caminha a seguir senão manter-se a
sentença que fixou a indenização em R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais)
a título de despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas nos
autos.

No que concerne aos honorários advocatícios, verifico que estes
foram arbitrados de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º do
Código de Processo Civil de 1973, não comportando minoração o percentual
fixado pelo juízo de base. 

 
Por tudo o que foi exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo íntegros todos os termos da
sentença vergastada.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
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Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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