
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº.0070535-54.2012.815.2001
RELATOR            : Des. José Ricardo Porto
AGRAVANTE      : Sul América Companhia Nacional De Seguros Gerais
ADVOGADO        : Rostand Inácio dos Santos
AGRAVADO        : Josineide Acácio Salustiano e outros.
ADVOGADO        : Daniel Sampaio de Azevedo e Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva

INÉPCIA DA INICIAL.  FALTA  DE BOLETIM  DE OCOR-
RÊNCIA POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUME-
TOS COMPROVANDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO. RE-
JEIÇÃO DA MATÉRIA PREFACIAL ARGUIDA.

- O boletim de ocorrência não é documento indispensável à 
propositura da ação de cobrança de seguro  DPVAT, mor-
mente  se  existem outras  provas  capazes de  aferir  que a 
morte decorreu de acidente de trânsito.

PREFACIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBRI-
GATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. 
MATÉRIA PRECEDENTE NÃO ACOLHIDA.
 
-  A jurisprudência, de forma uníssona, tem decidido que é 
dispensável a formulação de pedido administrativo como re-
quisito essencial à propositura de ação judicial.

AGRAVO INTERNO.  INSURGÊNCIA EM FACE DE DECI-
SÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  AO 
APELO.  SEGURO DPVAT.  ACIDENTE AUTOMOBILÍSTI-
CO OCORRIDO EM 2011. INTELIGÊNCIA DO ART. 4.º DA 
LEI6194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.482/2007. 
SINISTRO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLA-
ÇÃO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS AO RECEBIMEN-
TO DA VERBA. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VÍ-
TIMA DIVORCIADA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE 
FORMA INTEGRAL A SER RATEADO ENTRE OS TRÊS 
FILHOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVEN-
TO DANOSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. 
ARGUMENTAÇÕES INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O
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ENTENDIMENTO  ESPOSADO.   DESPROVIMENTO  DA 
SÚPLICA.   

− Se a vítima fatal de acidente de trânsito encontrava-se 
divorciada e deixou três filhos, conforme certidão de óbito, 
estes, na qualidade de únicos herdeiros, fazem jus ao rece-
bimento do seguro DPVAT, devendo a quantia ser rateada 
entre eles.

− “Consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
justiça,  na  ação  de  cobrança  de  indenização  do  seguro 
DPVAT incide correção monetária a partir do evento danoso 
e  juros  de  mora  a  partir  da  citação.  (TJPB;  AC  0001234-
17.2012.815.0741;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 04/07/2014; Pág. 
21)”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Sul América Companhia Nacional 

de Seguros Gerais  em face de decisão monocrática desta Relatoria,  prolatada às fls. 

181/184v, que negou seguimento ao apelo, nos autos da ação de cobrança de seguro 

DPVA  proposta  por  Josineide  Acácio  Salustiano,  representando  as  menores  E.S.G, 

E.D.S.G e outro.

Nas razões recursais, às fls. 187/195, o agravante alega preliminar de inép-

cia da inicial e carência de ação por falta de interesse de agir; no mérito, aduz que o valor  

do seguro DPVAT não pode ultrapassar R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem 

ainda que o juiz deve verificar se os autores são os únicos beneficiários. 

No final, requer que seja acolhido e provido o recurso, para que o julgador 

exerça o juízo de retratação, revogando o decisório singular ou, caso contrário, que seja o 

presente agravo posto em mesa, consoante determina o §1º, do art. 557, do CPC. 
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É o relatório.
VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão monocrática agravada antes de apresentar os autos 

em sessão de julgamento, mantenho em todos os termos o decisum, ora vergastado, pe-

las razões nele expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da presente 

irresignação, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudên-

cia do Superior Tribunal de Justiça, comportando julgamento monocrático, a luz do dis-

posto no artigo 557, caput, da Lei Adjetiva Civil.

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com sú-
mula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do  
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Logo, estando o apelo em confronto com jurisprudência do Tribunal de Justi-

ça da Paraíba, não haveria óbice ao julgamento singular, razão por que a mantenho nos 

exatos termos e sob idêntico fundamento daquela decisão, cujo teor segue, ipsis litteris:

“ Inicialmente, a seguradora suscita uma preliminar de inépcia 
da inicial por ausência de documento que comprove a ocorrência 
do acidente automobilístico, qual seja a certidão de ocorrência po-
licial.

Sem razão. Consta dos autos outros documentos que comprovam 
a morte da genitora dos promoventes, bem como que o fato foi  
decorrente de acidente automobilístico.

Com efeito, o laudo tanatoscópico (fls. 11/12) demonstra que o fa-
lecimento de Neide Jane Acácio Salustiano se deu em função de  
acidente de trânsito, não sendo a certidão de ocorrência policial  
indispensável para fins de comprovação do acidente.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INTERES-
SE DE AGIR. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCOR-
RÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE  
POR OUTROS MEIOS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AU-
TOR. AUSÊNCIA DE PROVA.  SUCUMBENCIA PARCIAL.  RE-
DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  NECESSIDA-
DE.  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  Desnecessária  a  
comprovação da prévia recusa administrativa para que a parte se  
valha do judiciário para receber a indenização securitária decor-
rente do seguro DPVAT. O boletim de ocorrência não é documen-
to indispensável  à propositura da ação de cobrança de seguro 
DPVAT,  podendo ser  comprovada a ocorrência  de acidente  de 
trânsito por outros meio de prova. Nos termos do art. 333, inciso II  
do Código de Processo Civil, cabe ao réu demonstrar, na ação de  
cobrança de seguro DPVAT, que a morte não se deu em virtude  
de acidente de trânsito. Os ônus sucumbenciais devem ser pro-
porcionalmente distribuídos entre as partes, tendo em vista a su-
cumbência  recíproca face procedência  parcial  do pedido inicial.  
(TJMG; APCV 1.0024.08.035154-7/001; Rel. Des. Rogério Medei-
ros; Julg. 06/11/2014; DJEMG 14/11/2014) 
Por essas razões, rejeito a prefacial.

Também não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade 
passiva arguida pela apelante.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos  
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, pre-
vê em seu art.7º que: 

“A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado,  
com seguradora não identificada, seguro não realizado ou venci-
do, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos de-
mais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 
todas as sociedades seguradoras que operem no seguro ob-
jeto desta lei.”

Conforme pode se observar,  resta clara a legitimidade de qual-
quer seguradora para figurar no polo passivo das demandas en-
volvendo o pagamento do seguro obrigatório.  

Sobre a questão acima, é pacífico o entendimento do Superior Tri-
bunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIR-
MAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO 
OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMI-
DADE PASSIVA. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.  
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECI-
AL.1. Mantém-se na íntegra a decisão recorrida cujos fundamen-
tos não foram infirmados.2. Qualquer seguradora que opera no 
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sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização  
correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito  
de regresso. Precedentes. (…) 6. Agravo regimental improvido. 1 

(grifo nosso)

Nesse contexto, registre-se acórdão proferido nesta Corte de Jus-
tiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad  causam.  
Inocorrência.  Preliminar  de  falta  de  interesse  processual.  
Inexistência  de  requerimento  administrativo  prévio.  
Desnecessidade.  Rejeição  das  preliminares.  -  A  escolha  da 
seguradora contra quem vai litigar o beneficiário do seguro  
DPVAT pertence tão somente a este, não sendo oponível a  
resolução  do  CNSP  que  criou  a  entidade  líder  das 
seguradoras. - (…) 2  (grifo nosso)

Por isso, inexiste a obrigatoriedade dos autores demandarem em 
face apenas da Seguradora Líder.

Assim, deve ser rejeitada a prefacial.

Da preliminar de falta de interesse de agir:

Sustenta a irresignada carência de ação, por falta de interesse 
de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 
1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do  
Poder  Judiciário,  consagrado no art.  5º,  inciso  XXXV,  da Carta 
Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição  
para ajuizamento de demanda. 

Assim, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental, pre-
visto  constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém 
obrigação de propositura de processo extrajudicial, ante a ausên-
cia de tal exigência em lei. 

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad causam.  Inocor-
rência. Preliminar de falta de interesse processual. Inexistência de  
requerimento  administrativo  prévio.  Desnecessidade.  Rejeição  
das preliminares. - A escolha da seguradora contra quem vai liti-
gar o beneficiário do seguro DPVAT pertence tão somente a este,  
não sendo oponível a resolução do CNSP que criou a entidade lí-

1 - AgRg no Ag 870091 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0030346-6 Rela-
tor(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento  
20/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 11/02/2008 p. 106.
2  - TJPB - Acórdão do processo nº 04820080000127001 - Órgão (1ª Câmara Cível) -Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.
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der das seguradoras. - Não se pode exigir o prévio requerimen-
to administrativo do pagamento do DPVAT para que a vítima 
de  acidente ou o  beneficiário  do  seguro  postule-o  judicial-
mente, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade  
da jurisdição. Além disso, resta comprovada a existência de uma 
pretensão resistida se a ré não efetua o pagamento do seguro  
após a citação. APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Acidente automo-
bilístico. DPVAT. Alegação de ausência de documento imprescin-
dível.  Laudo da UML.  Existência.  Invalidez permanente,  porém,  
parcial. Demonstração suficiente. Fixação do valor indenizatório.  
Razoabilidade. Provimento parcial do apelo. - Constatada a invali-
dez permanente, o valor da indenização DPVAT deve ser de até  
40 quarenta salários-mínimos vigentes na data do sinistro a partir  
de quando deve incidir a correção monetária, ponderando-se o va-
lor da indenização com base na gravidade e na irreversibilidade  
do dano causado à vítima. Outrossim, o interesse de agir é avalia-
do segundo a necessidade e utilidade que tem o autor de pleitear  
a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos razoáveis e devi-
dos. 3 (destaque nosso)

Neste contexto, a imposição de exaurimento das vias extrajudici-
ais, como pretende a demandada, ora apelante, viola o princípio  
da legalidade e do acesso à justiça, não encontrando, pois, ampa-
ro legal.

Destarte,  rejeito a prefacial de carência de ação, por falta de  
interesse de agir.

No mérito, a apelante alega apenas que o magistrado deve obser-
var se os autores são os únicos beneficiários.

Analisando os autos, verifica-se que a documentação apresentada 
dá conta de que a falecida deixou três filhos e era divorciada (fls.  
09), não havendo que se falar em concorrência do cônjuge sobre-
vivente com os demais herdeiros.

Como  o  acidente  que  vitimou  fatalmente  a  mãe  dos  apelados  
ocorreu em 10.10.2011, e a lei de regência prevê que o valor da  
indenização é de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cada  
um dos filhos deve receber a importância de R$ 4.500,00 (quatro  
mil e quinhentos reais).

Vejamos o que dispõe a Lei n.º 6.194/74, com suas alterações,  
com relação aos valores do seguro:

Art. 3o  Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no  
art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por in-
validez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistên-
cia médica e suplementares,  nos valores e conforme as regras  

3 - Processo n.º 04820080000127001, Rel.: Des. MANOEL SOARES MONTEIRO, 1.ª Câmara Cível,  D.J.: 
06/05/2010.  
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que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº  
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

        a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

        b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

        c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

        I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de  
morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

        II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso  
de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

        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. (Incluído pela Lei nº  
11.482, de 2007

Uma vez definido o quantum indenizatório,  imperioso frisar que,  
em se tratando de morte ocorrida após a alteração decorrente da  
Lei n.º 11.482/2007, o seguro obrigatório deverá ser rateado nos  
seguintes termos:

Art. 4.º - A indenização no caso de morte será paga de acordo  
com o disposto no art. 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de  
2002 – Código Civil.

Já o art. 792 reza:

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

Por isso, correta a magistrada ao rejeitar as preliminares arguidas  
e, no mérito, julgar procedente a pretensão autoral para condenar  
a apelante a pagar o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhen-
tos reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) para cada  
um dos filhos da falecida.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária,  
não há o que ser modificado, uma vez que imposta de acordo com 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a impõe a  
partir do evento danoso. Vejamos:

− “  Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, na   
ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT incide corre-
ção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir  
da citação.  (TJPB; AC 0001234-17.2012.815.0741;  Terceira Câ-
mara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Be-
nevides; DJPB 04/07/2014; Pág. 21)”

Por essas razões,    nos termos do art. 557, caput, do CPC, re  -  
jeito as preliminares, e     nego seguimento ao apelo, mantendo   
incólume o julgamento a quo.” (fls. 182/184v)

Com efeito, verifica-se que o decisum agravado está amparado por jurispru-

dência do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Superior Tribunal de Justiça, em conformi -

dade com o disposto no art. 557, caput, da Lei Adjetiva Civil, não havendo que se falar em 

desobediência à aplicação do referido dispositivo no caso em tela.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Regimental, para manter inaltera-

da a monocrática questionada.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J07/J04 
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