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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000437-95.2016.815.0031
Origem : Vara Única da Comarca de Alagoa Grande
Relatora : Desa Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S/A
Advogado : Samuel Marques Custódio de Albuquerque
Apelado : José Matheus Barbosa de Melo
Advogado : Júlio César de Oliveira Muniz

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.   PRELIMINAR  ARGUIDA
NAS  CONTRARRAZÕES.  INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.  INTERPOSIÇÃO  DO  APELO  DENTRO
DO  PRAZO.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR LEVANTADA
NO RECURSO APELATÓRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO
POR  INTERESSE  DE  AGIR.  NECESSIDADE  DE
PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES  DO  STF.  CONTESTAÇÃO
APRESENTADA.  RESISTÊNCIA  À  PRETENSÃO
INAUGURAL  EVIDENCIADA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
NO  MEMBRO  INFERIOR  ESQUERDO  E  NAS
ESTRUTURAS  ABDOMINAIS  E  TORÁCICAS.
REPERCUSSÃO  RESIDUAL.  QUANTUM
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INDENIZATÓRIO  ARBITRADO  EM
CONFORMIDADE  COM  O  ANEXO  DA  LEI  Nº
6.194/74. HONORÁRIOS. PERCENTUAL ADEQUADO.
DESPROVIMENTO.

-  O  artigo  219,  caput,  do  CPC/15,  determina  que  a
contagem  dos  prazos  deve  ocorrer  em  dias  úteis,
excluindo portanto os sábados, domingos e feriados.

- O Supremo Tribunal Federal, atualmente, posiciona-se
no  sentido  de  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.

-  In  casu,  embora  inexista  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,
surgindo, desta forma, o interesse de agir superveniente.

-  Em  se  tratando  de  invalidez  permanente  parcial
incompleta  devem  ser  observadas  as  instruções  de
cálculo da indenização do seguro DPVAT previstas no
inc. II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso
apelatório.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela Seguradora
Líder do Consórcio Seguro DPVAT S/A contra sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Alagoa Grande, lançada nos autos da Ação de
Cobrança  de  Seguro  Obrigatório  –  DPVAT  ajuizada  por  José  Matheus
Barbosa de Melo, ao argumento de ser vítima de acidente automobilístico e
encontrar-se em estado de debilidade permanente.

O julgador primevo (fls. 93/94v) acolheu parcialmente o
pedido inicial e condenou a seguradora ao adimplemento da importância de
R$ 3. 645,00, sendo: R$ 1.350,00 relativos ao trauma na estrutura abdominal,
R$ 1350,00 referente ao trauma na estrutura torácica e R$ 945,00 em relação
ao membro inferior esquerdo. Determinou que o quantum indenizatório seja
monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e a
incidência dos juros moratórios se dê a 1% ao mês, a contar da citação.

O magistrado  condenou  a  empresa  ao  pagamento  de
custas  e honorários advocatícios,  estes  fixados em 20% do valor total  da
condenação.

Em suas razões recursais (fls. 96/107) a apelante levanta
a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir,  alegando
inexistência  de  prévio  procedimento  administrativo.  No  mérito,  sustenta
equívoco da decisão primeva quanto à interpretação do laudo pericial,  o
qual,  na  verdade,  aponta  que  a  parte  recorrida  sofreu  apenas  danos
estéticos, não indenizáveis.

Afirma, ainda, que não fora observada a regra prevista
no art. 86 do CPC/15.

Requer  o  acolhimento  da  preliminar  e,  em  caso  de
entendimento diverso, pugna pela modificação do julgado. 
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Nas contrarrazões, o apelado argui a intempestividade
recursal. No mérito, pleiteia a manutenção do julgado.

A  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  123/129)  opina  pela
rejeição das preliminares ventiladas e,  no mérito,  pelo desprovimento do
recurso apelatório.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Preliminares

Intempestividade Recursal

O  recorrido,  em  sede  de  contrarrazões,  argui  a
intempestividade do apelo.

Em  análise  dos  autos,  vislumbro  que  a  sentença  fora
publicada em 05/04/2017 (quarta-feira) e que o presente recurso foi interposto
no dia 02/05/2017 (terça-feira).

Como cediço,  o  artigo 219,  caput,  do CPC/15,  determina
que a contagem dos prazos deve ocorrer em dias úteis, excluindo portanto os
sábados, domingos e feriados.

Feito este registro, em razão dos dias 13/04, 14/04, 21/04 e
01/05  (todos  do  ano  de  2017),  terem  sido  considerados  feriados,  conforme
demonstra  o  Ato  da  Presidência  do  TJPB  nº  01/2017,  não  há  falar  em
intempestividade, pois o decurso de 15 dias úteis ocorreu em 02 de maio de
2017, data em que a apelação foi protocolada.
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Rejeito, pois, a preliminar.

Carência da ação por ausência de interesse de agir

Nas razões  do apelo,  o  recorrente levanta a carência  da
ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de que não fora realizado
pedido na esfera administrativa.

É  de  bom  alvitre  rememorar  que  não  se  exige  o
exaurimento  na  via  administrativa,  mas  apenas  uma  caracterização  de
mínima resistência por parte da recorrida, 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)

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 inexistam lesão ou ameaça a
direito. 
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Todavia, muito embora inexista prova do requerimento
na área administrativa, a parte ré se insurgiu em face do pleito autoral por
meio de contestação, razão pela qual se configura, de forma inequívoca, sua
objeção ao pedido inicial.

Nesse sentido,  colaciono recente julgado desta egrégia
Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  INOVAÇÃO  EM

PARTE  DOS  ARGUMENTOS  RECURSAIS.  CONHECIMENTO

PARCIAL  DO  APELO.  -  Observando-se  a  inovação  parcial

recursal,  em manifesto  descompasso  com o objeto  da  demanda

devidamente  delimitado  na  petição  inicial  e  no  decorrer  da

instrução em primeiro grau, há de ser conhecida parcialmente a

apelação. - Não se pode simplesmente desconsiderar um vício de

inovação  recursal,  posto  que  estar-se-ia  estabelecendo  uma

possibilidade  indevida  de  quebra  da  segurança  jurídica,  em

decorrência da inobservância do devido processo legal. E mais, na

situação em tela, a própria conduta processual da seguradora - ao

admitir parcialmente o direito autoral durante todo o trâmite de

primeiro grau, concluindo pela existência do mesmo valor a que o

juízo  sentenciante  chegou,  e,  em  sede  de  recurso,  negar  esse

mesmo  direito,  incorrendo  em  comportamento  contraditório  -

revela um desrespeito ao princípio da boa-fé processual (art.  5º,

NCPC).  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT.

PROCEDÊNCIA PARCIAL.  INCONFORMISMO.  PRELIMINAR.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR.  NECESSIDADE DE PRÉVIO

ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.  PRECEDENTES

DO  STF.  CONTESTAÇÃO  DE  MÉRITO  APRESENTADA.

RESISTÊNCIA  À  PRETENSÃO  INAUGURAL  EVIDENCIADA.

DESPROVIMENTO DO APELO. -  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,
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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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO

do Processo Nº  00009913220158150171,  2ª  Câmara  Especializada

Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.

em 14-11-2017)

In casu, tem-se o interesse de agir superveniente e, por
este motivo, rechaço a preliminar.

Mérito

José Matheus Barbosa de Melo foi vítima de acidente de
trânsito  quando  trafegava  nas  proximidades  do  Município  de  Alagoa
Grande como passageiro de um caminhão, tendo sofrido lesões no membro
inferior  esquerdo,  abdômen  e  tórax,  as  quais  culminaram  com  o  dano
anatômico e funcional definitivo parcial incompleto com extensão de 10%
na estrutura abdominal, 10% no membro inferior (fêmur) esquerdo e 10% na
estrutura torácica, conforme demonstra a avaliação médica requerida pelo
julgador para fins de conciliação (fls. 83/84).

Posto  isso,  verifico  que  o  dano  suportado  pela  parte
recorrida configura uma debilidade permanente e irreversível, passível de
indenização.

As  lesões  foram residuais  e,  por  tal  razão  o  quantum
indenizável deve ser computado da seguinte maneira: 10% sobre o valor da
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e
dos danos nas estruturas torácicas e abdominais.
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De acordo com o anexo da Lei nº 6.194/74, as lesões de
órgãos e estruturas de órgãos crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos  ou  retro-peritoneais  cursando  com  prejuízos  funcionais  não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva,
excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento
de  função  vital  tem  um  percentual  de  perda  total,  ou  seja,  100%  (R$
13.500,00). Enquanto o dano anatômico e/ou funcional completo de um dos
membros inferiores deve ser computado em 70% sobre o valor da invalidez
permanente (R$ 9.450,00)

Dessa forma, a título de indenização, a parte autora tem
direito a receber R$ 1.350,00 em face do dano na  estrutura abdominal, R$
1.350,00 devido à lesão na estrutura torácica e R$ 945,00 pela fratura no
fêmur que ocasionou a debilidade na marcha, totalizando um montante de
R$ 3.645,00.

Portanto,  como  o  magistrado  aplicou  corretamente  a
legislação do seguro obrigatório, a decisão não merece reforma.

No  tocante  aos  honorários,  estes  foram  aplicados  de
acordo  com  o  art.  85,  §  2º,  do  CPC/15,  atendidos  o  grau  de  zelo  do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.  Ademais,  conforme determina o  art.  86,  parágrafo  único,  se  um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido,  o outro responderá,  por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com  essas  considerações, REJEITO  AS
PRELIMINARES  DE  INTEMPESTIVIDADE E  CARÊNCIA  DA  AÇÃO
POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  e,  no  mérito,  NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000437-95.2016.815.0031 8



Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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