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EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÓBITO
DA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO.  PRELIMINARES  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  DESNECESSIDADE  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS
BENEFICIÁRIOS  NÃO  COMPROVADA.  ÔNUS  DO  RÉU.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CERTIDÃO  DE  ÓBITO  QUE  COMPROVA O  NEXO  CAUSAL.
OBSERVÂNCIA  DA  LEI.  N.º  6.194/74.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
MANIFESTA  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Não é obrigatório prévio requerimento na via administrativa para o ingresso no
Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 

2. O valor da indenização em caso de morte decorrente de acidente automobilístico
é de R$ 13.500,00, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 6.194/74. 

3.  Reputa-se litigância de má-fé a parte  que procede deduz pretensão ou
defesa  contra  texto  expresso  de  lei  ou  fato  incontroverso,  e  provoca  incidentes
manifestamente infundados.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º 0000105-36.2013.815.0031,  em  que  figuram  como  partes  Maria  José
Pimentel de Oliveira e outro, e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em rejeitar as preliminares, aplicando multa
por litigância de má-fé, e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A interpôs Apelação contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alagoa Grande, f. 85/88,
nos  autos  da  Ação de  Cobrança  de  Seguro  DPVAT em face  dela  intentada  por
Maria José Pimentel de Oliveira e Alonso Xavier de Oliveira,  que rejeitou a
preliminar de carência de ação por ela arguidas em sede de Contestação, f. 22/27, e,
no  mérito,  julgou  procedente  o  pedido,  condenando-a  ao  pagamento  de  R$
13.500,00 em razão da morte de Janiele Pimentel de Oliveira, filha dos Apelados,
vítima de acidente automobilístico,  acrescido de juros de 1% ao mês a partir  da



citação, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do acidente, das custas
processuais  e  dos  honorários  advocatícios  que  fixou  em  15%  do  valor  da
condenação.

 
Em suas razões recursais, f. 52/59, repisou a preliminar de carência da ação

arguida em sede de Contestação, sustentando ter se configurado a falta de interesse
de agir  em razão da ausência de prévio requerimento administrativo,  e arguiu a
preliminar de ilegitimidade ativa dos Apelados, afirmando não ter sido comprovada
a existência de cônjuge ou herdeiros.

No mérito, alegou estarem ausentes documentos essenciais à comprovação
do nexo causal, quais sejam, o boletim de ocorrência policial e o laudo de exame
cadavérico, pugnando, ao final, pela reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que a correção monetária incida a
partir da data do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios sejam minorados
para a razão de 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazoando,  f.  68/75,  os  Apelados  sustentando  a  desnecessidade  de
prévio requerimento administrativo e alegando estar comprovada nos autos a sua
condição  de  únicos  herdeiros,  requereram  a  manutenção  da  Sentença  por  seus
próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, f. 81/84, não se manifestou a respeito do mérito.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, conforme comprovante de
f.  63,  pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da
Apelação.

A preliminar de carência do direito de ação por falta de interesse processual,
ao argumento de que os Apelados não requereram administrativamente o pagamento
do  seguro  obrigatório  demonstra-se  absolutamente  descabida,  porquanto,
demonstradamente,  a  Apelante  se  insurge  contra  o  pagamento  da  indenização
pleiteada,  por  entender  que  não  fazem a  ela  jus,  pugnando,  tanto  em sede  de
contestação  quanto  nas  razões  recursais,  pela  improcedência  do  pedido,
evidenciando que não pretende pagar o valor indenizatório pretendido pelo Apelado.

Quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  ativa,  a  Apelante  alegou  que  os
Recorridos  poderiam não  ser  os  únicos  legitimados  a  receberem a  indenização,
entretanto, não fez prova a respeito de existência de outros herdeiros do falecido,
ônus que lhe incumbia.

A Lei 6.194/74 prevê em seu art. 4.º1, que a indenização em caso de morte
decorrente  de  acidente  automobilístico  será  pago  na  forma  do  art.  7922,  CC,
portanto, no caso dos autos, em que a Certidão de Óbito, f. 09, consignou que a

1 Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

2 Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer
a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o
restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.



falecida era solteira e não deixou filhos, tem-se os seus ascendentes como herdeiros
necessários, em conformidade com a regra prevista no art. 1.829, I e II3, CC.

As preliminares  suscitadas,  embora  aparentemente  legítimas,  demonstram
nítida má-fé processual da Apelante, arguidas com manifesto intuito de obstaculizar,
por meio de incidente, o processo, de forma a impedir a concretização do direito
pleiteado  pelos  Apelados,  já  que,  como  dito  acima,  demonstra  pretender  não
satisfazer  qualquer  pretensão  indenizatória  deles  advinda,  sabendo  serem partes
legítimas para figurar no polo passivo da demanda e por repisar a falta de interesse
de  agir,  por  não  ter  o  Apelado  requerido  administrativamente  a  indenização  do
seguro DPVAT, desprezando a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal,
enquadrando-se, portanto, na situação prevista no art. 17, I, do Código de Processo
Civil4.

A jurisprudência dos Tribunais vem firmando entendimento no sentido de
que se aplica multa por litigância de má-fé contra as seguradoras que se utilizam dos
mecanismos  processuais  para  retardar  a  obrigação  de  pagar  o  seguro  DPVAT5,

3 Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência
com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal,
ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial,  o  autor  da  herança  não  houver  deixado  bens  particulares;  II  -  aos  ascendentes,  em
concorrência com o cônjuge;

4 Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
 I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 

5 AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DPVAT.  INTERESSE  DE  AGIR.  DIFERENÇA  DEVIDA.
VINCULAÇÃO  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.  POSSIBILIDADE.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  A
quitação  dada  pelo  valor  pago a  título de  indenização  do DPVAT não impede o  interessado de
ingressar  em juízo para  pleitear  o  recebimento  de  diferença  que  entende devida.  A indenização
securitária relativa ao DPVAT, por morte ocorrida antes do advento da Lei nº 11.482/2007, é devida
no valor equivalente a quarenta salários-mínimos. A utilização do salário-mínimo para se quantificar
a indenização de seguro obrigatório não é inconstitucional. Caracteriza-se como litigante de má-fé,
a  parte  que  demanda  contra  expresso  texto  de  lei  e  interpõe  recurso  manifestamente
protelatório  atacando  matéria  pacificada.  Preliminar  rejeitada,  apelação  não  provida  e
aplicada multa por litigância de má-fé (TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.481209-0/001, Rel. Des.
Marcos  Lincoln,  10ª  Câmara  Cível,  julgamento  em  11/03/2008,  publicação  da  súmula  em
17/04/2008).

AÇÃO  DE
COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE
DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 1.10.2009. VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451/08
QUE  INSTITUIU  A  TABELA  DO  GRAU  DE  INVALIDEZ.  SUSCITADA  A  FALTA  DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE
INCONTROVERSA,  ANTE  A REALIZAÇÃO  DO  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO  POR
PARTE  DA  SEGURADORA.  PRELIMINAR  AFASTADA.  DEBILIDADE  TOTAL
PERMANENTE (ANOSMIA - PERDA DO OLFATO) CONSTATADA PELO PERITO JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO  CALCULADA  A  MENOR  PELA  SEGURADORA.  DEVER  DA  RÉ  DE
PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA TABELA DE INVALIDEZ –
R$  13.500,00  (TREZE  MIL  E  QUINHENTOS  REAIS).  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  DA  RÉ
RECONHECIDA.  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO DESPROVIDO.  O reconhecimento  da
litigância  de má-fé nos casos  em que se  busca  a indenização tocante  ao  DPVAT,  encontra
justificativa nos obstáculos criados repetidamente pelas seguradoras, nas fases administrativa e
judicial, para efetuar o pagamento da verba indenizatória que tem direito os segurados. Não é
uma  "simples"  interposição  de  recursos  que  a  legislação  processual  concede,  como
reiteradamente sustentam as companhias seguradoras, mas sim, resistências injustificadas aos
pleitos formulados por cidadãos brasileiros.  Exigir destes, data venia, normalmente fragilizados
pelas  suas  condições  sociais  e  econômico-financeiras,  uma  comprovação  cabal,  inequívoca  e
convincente da má-fé, é aumentar a sua  via crucis  ou em outras palavras, negar-lhes o direito que



abusando do direito de recorrer, pelo que a condenação da Apelante ao pagamento
de 1% do valor atribuído à causa a esse título6 é medida que se impõe.

Pelo  exposto,  rejeito  as  preliminares,  aplicando  à  Apelante  a  multa
prevista no art. 18 do CPC, que fixo em 1% sobre o valor da causa.e passo à
análise do mérito.

O acidente de trânsito que levou a óbito a filha dos Recorrentes,  Janiele
Pimentel de Oliveira, ocorreu no dia 26 de novembro de 2012, conforme a Certidão
de Óbito acostada às f. 09, devendo ao caso serem aplicadas as regras da Lei  n.º
6.194/74, com as alterações da Lei n.º 11.945/2009.

O documento  suprarreferido  atesta  como causa da morte  o “traumatismo
crânio-encefálico e raquimedular causado por acidente automobilístico”, pelo que,
restando  comprovado  o  nexo  causal,  é devido  o  pagamento  da  indenização  do
seguro DPVAT aos Apelados na importância de  R$ 13.500,00, nos termos do art.
3.º, I, da Lei 6.194/747, com incidência de correção monetária a partir da data do
acidente, nos termos da Súmula n.º 43 do STJ8, consoante decidido na origem.

Os honorários advocatícios foram fixados com observância ao art. 20, §3.º,
do Código de Processo Civil, pelo que é irretocável a Sentença neste ponto.

Posto isso,  conhecido do Recurso, rejeitadas as preliminares e aplicada
multa  de  1%  do  valor  da  causa  por  litigância  de  má-fé,  no  mérito,  nego
provimento ao Apelo.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de junho de 2014,
conforme Certidão de julgamento, o Exm.º Des. João Alves da Silva, dele também
participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho da  Nóbrega
Coutinho  e  o  Exm.º  Des.  João  Alves  da  Silva.  Presente  à  sessão  a  Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

buscam junto ao Poder Judiciário. Daí sim, presente se faria em casos tais, como todo o respeito, ao
brocardo  jurídico  de  que  "Justiça  tardia  nada  mais  é  do  que  injustiça  institucionalizada"  (Rui
Barbosa) (TJSC, Apelação Cível n. 2012.040092-2, de Jaguaruna, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato).

6 O art. 18, do Código de Processo Civil, preleciona,  in verbis: “o juiz ou tribunal, de ofício ou a
requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o
valor da causa e a  indenizar  a parte contrária  dos prejuízos que esta  sofreu,  mais os honorários
advocatícios e todas as despesas que efetuou”.

7 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: 

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

8 Súmula n.º 43, STJ: “Incide a correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo.”



Relator


