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PRELIMINAR.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE
DE  TAL  PROVIDÊNCIA.  DESACOLHIMENTO  DA
PREJUDICIAL.

- A ausência de acionamento da seguradora, pela via
administrativa, não afasta o direito da parte de recorrer
ao  Judiciário  para  o  recebimento  da  indenização
relativa ao seguro DPVAT.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO
OCORRIDO EM 2010.  INTELIGÊNCIA DO ART.  4.º
DA LEI  6194/74,  COM  AS  ALTERAÇÕES  DA  LEI
11.482/2007.   SINISTRO  POSTERIOR  À  VIGÊNCIA
DA NOVA LEGISLAÇÃO.  PEDIDO  RECURSAL  DE
INCIDÊNCIA  DOS  JUROS  DE  MORA  DA
INDENIZAÇÃO  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
PRETENSÃO  JÁ  DEFERIDA  NA  SENTENÇA
IMPUGNADA.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  APELO
QUANTO AO ASSUNTO. DIREITO PLEITEADO POR
INTERESSADA  NA  CONDIÇÃO  DE  ÚNICA
HERDEIRA.  ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO  A  OUTRAS  BENEFICIÁRIAS.
PROVAS APRESENTADAS APENAS NO SEGUNDO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO
CONTRADITÓRIO  E  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.INADMISSIBILIDADE.  CERTIDÃO DE ÓBITO
JUNTADA PELA PROMOVENTE QUE EVIDENCIA A
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EXISTÊNCIA  DE  VIÚVA  E  DE  OUTRA  FILHA.
LEGITIMIDADE  CONCORRENTE  PARA  AUFERIMENTO
DO  QUANTUM PERSEGUIDO.  NECESSIDADE  DE
RATEIO  DA  VERBA.  MODIFICAÇÃO  DO  DECISÓRIO
QUANTO  AO  PONTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  A
PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA.

-  Não  existe  interesse  recursal  sobre  requerimentos
formulados pela parte apelante já deferidos na instância de
origem.

-  “(...).  É  inadmissível  a  juntada  de  documento  novo  por
ocasião do recurso de apelação, por afrontar os princípios
do devido processo legal e do contraditório. (…).”  (TJPB;  AC
0000492-51.2013.815.0031;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 22/04/2014; Pág. 8).

- A teor do art. 4º da Lei 6194/74, com a redação conferida
pela Lei nº. 11.482/2007, em vigência à época do sinistro, os
herdeiros  de  vítima  de  acidente  de  trânsito  possuem
legitimidade  concorrente  com  o  cônjuge  sobrevivente
(companheira)  para  requerer  a  indenização  do  seguro
obrigatório, nos termos do art. 792 do Código Civil de 2002.

- “(...).  Tendo o acidente ocorrido já na vigência da Lei nº.
11.482/  07,  o  pagamento  da  indenização  decorrente  do
seguro obrigatório deve ocorrer na proporção de 50% para o
cônjuge/companheiro e de 50% para os demais herdeiros.”
(TJPB; AC 037.2009.004170-0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 17/10/2013; Pág. 9).

- A correção monetária dos valores a serem indenizados nas
ações  de  cobrança  de  pagamento  de  seguro  DPVAT,
incidem desde a  data  do evento  danoso.  Precedentes  do
STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

Desembargador José Ricardo Porto
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela Seguradora  Líder  dos

Consórcios  de  Seguro  DPVAT  S/A,  buscando  reformar  a  sentença  de  fls.  92/94,

proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Bayeux, nos autos da Ação

de Cobrança ajuizada por Rafaela Ribeiro Amaro.

Na decisão impugnada, o magistrado a quo julgou procedente a demanda,

condenando a promovida a pagar à demandante “a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e

quinhentos reais), acrescido de correção monetária, desde a data do sinistro e juros de

mora no percentual de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.” - fls. 94.

Por fim, imputou à seguradora o pagamento dos honorários sucumbenciais,

estes fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 104/118), a demandada suscita preliminar de

ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que a autora não é a única beneficiária

da verba segurada, destacando já ter havido o pagamento de numerários a viúva e a

outras 03 (três) herdeiras, razão pela qual compreende inexistir o dever de indenizar, ou

este seja efetuado proporcionalmente.

Mais adiante,  pleiteia a correta fixação tanto dos juros de mora, a serem

considerados a partir da citação, quanto da correção monetária, para que seja contada a

partir da propositura da demanda.

Ao final, pugna pelo acolhimento da prefacial suscitada, ou o provimento da

irresignação.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, às fls. 141/146.

Às fls.152/157,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da

matéria precedente e pelo desprovimento da súplica.

Desembargador José Ricardo Porto
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Processo  inicialmente  enviado  ao  Núcleo  Permanente  de  Métodos

Consensuais  de  Solução  de  Conflitos.  No  entanto,  a  demandante,  às  fls.  161/162,

informou que não possui interesse em conciliar.

É o Relatório.

VOTO

     

Primeiramente, cumpre analisar a matéria precedente constante no apelo.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta  a  irresignante  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,  previsto

constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém obrigação  de  propositura  de

processo extrajudicial, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Neste sentido:

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. -
Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo do
pagamento  do DPVAT para  que  a  vítima de acidente  ou  o
beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob pena de

Desembargador José Ricardo Porto
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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 automobilístico. DPVAT.
Alegação  de  ausência  de  documento  imprescindível.  Laudo  da
UML.  Existência.  Invalidez  permanente,  porém,  parcial.
Demonstração  suficiente.  Fixação  do  valor  indenizatório.
Razoabilidade.  Provimento  parcial  do  apelo.  -  Constatada  a
invalidez 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  valor  da  indenização  com  base  na  gravidade  e  na
irreversibilidade do dano causado à vítima. Outrossim, o interesse
de agir é avaliado segundo a necessidade e utilidade que tem o
autor de pleitear a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos
razoáveis e devidos. (TJPB - Processo n.º 04820080000127001, Rel.: Des.
MANOEL SOARES MONTEIRO, 1.ª Câmara Cível,  D.J.: 06/05/2010). (destaque
nosso)

Neste contexto, a imposição de exaurimento das vias extrajudiciais, como

pretende a demandada, ora apelante, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça,

não encontrando, pois, amparo legal.

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

de agir.

MÉRITO

Inicialmente, com relação ao pedido recursal de contagem dos juros de

mora da condenação a partir da citação, tal pretensão já fora acolhida na sentença

recorrida, razão pela qual não conheço do apelo quanto ao ponto.

Esclarecida a questão, tem-se que a ação gira em torno da pretensão da

herdeira  em  receber,  num  todo,  a  indenização  do  seguro  DPVAT,  decorrente  do

falecimento do seu pai,  o Sr.  Antônio Francisco Amaro,  em 22 de fevereiro  de 2010,

decorrente de acidente automobilístico, segundo informam a certidão de óbito (fls. 07) e o

Laudo Tanatoscópico (fls. 08/09).

A demanda foi proposta pela autora na condição de única beneficiária, tendo

o Juiz de primeiro grau julgado totalmente procedente o feito.
Desembargador José Ricardo Porto
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No  seu  apelo,  a  Seguradora  recorrente  questiona  a  legitimidade  da

promovente para o recebimento integral da quantia indenizável.

Na tentativa de evidenciar seus argumentos, informa ter havido pagamento

securitário anterior a outras beneficiárias do falecido, quais sejam, a Sra. Maria Alves

Amaro, viúva, e as filhas Telma Alves Amaro, Telneide Alves Amaro e Telnuzia Alves

Amaro,  através  dos  processos  administrativos  nº  201230628301;  201133675502;

201133675503  e  201133675504,  tramitados  junto  a  MBM  Seguradora  S/A  (vide  fls.

119/122).

Quanto aos documentos acima citados, tenho que os mesmos, por terem

sido apresentados apenas em sede recursal, não podem ser admitidos para a reanálise

do caso, de modo a afrontar o devido processo legal e o contraditório, considerando a

preclusão para a dilação probatória.

Nesse sentido, já se posicionou este Órgão Julgador:

SEGURO  DPVAT.  RECONHECIMENTO  DA  PARTERNIDADE
EM  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO.  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  PROCEDÊNCIA.  CONTRARRAZÕES
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DA  APELA-  ÇÃO
REJEIÇÃO.  RECURSO.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
ARGUIÇÃO  DE  QUITAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  ANTES  DO
RECONHECIMENTO  DO  VÍNCULO  FAMILIAR.  PAGAMENTO
AOS  OUTROS  SUCESSORES.  DEMONSTRAÇÃO  SOMENTE
NA  FASE  RECURSAL.  DOCUMENTO  NOVO
INADMISSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  HERDEIROS.
RATEIO DA INDENIZAÇÃO. QUOTA PARTE REGULAMENTADA
EM LEI. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O simples fato
de o recorrente repetir uma preliminar arguida na contestação não
impede o conhecimento do recurso. É inadmissível a juntada de
documento  novo por  ocasião  do recurso de  apelação,  por
afrontar  os  princípios  do  devido  processo  legal  e  do
contraditório. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga
pela metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante
aos herdeiros do segurado. Segundo a jurisprudência pacífica dos
tribunais  superiores,  a  correção  monetária  deve  incidir  a  partir
efetivo  prejuízo. (TJPB;  AC  0000492-51.2013.815.0031;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
22/04/2014; Pág. 8).

Desembargador José Ricardo Porto
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Com base no exposto, resta impossibilitada a apreciação dos mencionados

documentos.

Por outro lado, cumpre destacar que a certidão de óbito constante às fls.

07, juntada pela própria requerente/apelada à petição inicial, informa claramente que o de

cujus “era casado com a Sra. Maria Alves Amaro, deixa bens, deixa filhos e era eleitor

(…).”

A pluralidade de descendentes ficou mais evidenciada quando se denota, do

aludido  documento,  que  a  declarante  do  falecimento  foi  Telnuzia  Alves  Amaro,

também filha do Sr. Antônio.

Considerando o exposto, tenho que o Magistrado a quo não aplicou a melhor

solução à hipótese em disceptação, uma vez que há elementos que mostram a existência

de mais duas beneficiárias.

A teor do art. 4º da Lei 6.194/74, antes da alteração conferida pela Lei nº

11.482/2007,  o  cônjuge  sobrevivente  de  vítima  de  acidente  de  trânsito  possuía

legitimidade para requerer a indenização do seguro obrigatório, ocupando o primeiro lugar

na ordem legal de preferência entre os beneficiários, verbis:

"Art.  4º  -  A  indenização  no  caso  de  morte  será  paga,  na
constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta,
aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito
diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional
de Seguros Privados." 

Contudo, após o advento da MP nº 340/2006, convertida na mencionada Lei

nº 11.482/2007, vigente à época do acidente, o referido dispositivo legal passou a ser

assim redigido, verbis:

“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”.

O novel Diploma Civil, por sua vez dispõe:

Desembargador José Ricardo Porto
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“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 de vocação hereditária”.

Assim, a exegese da legislação não deixa dúvidas de que a legitimidade

para requerer o recebimento do DPVAT é concorrente entre o cônjuge sobrevivente (ou

companheira) e as herdeiras, considerando que o sinistro, no presente caso, ocorreu em

22/02/2010. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  PRELIMINARES.  1)  ilegitimidade
passiva. Rejeição. 2) carência de ação. Falta de interesse de agir
¿  rejeição.  3)  ilegitimidade  ativa.  Rejeição¿  mérito.  DPVAT.
Seguro obrigatório. Legislação aplicada à época do sinistro. MP
340 de 29/12/2006. Indenização em caso de morte. Valor de R$
13.500,00.  Modificação  da  sentença.  Rateio  da  indenização
entre a companheira e filhas.  Inteligência do art.  8º da MP.
340/2006 c/c art. 792 do cc/2002. Reforma parcial da sentença.
Provimento  parcial  da  apelação. (TJPB;  APL  0000247-
72.2007.815.0541;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Vanda
Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 21/10/2014; Pág. 14).

AÇÃO  DE  SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.
MORTE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  SUBSTITUIÇÃO  DO
POLO  PASSIVO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ADEQUAÇÃO  DO
VALOR  A  SER  RECEBIDO  PELO  AUTOR.  EXISTÊNCIA  DE
OUTROS LEGITIMADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº
11.482/07 E ART. 792, DO CC. PROVIMENTO DO APELO. A teor
do  art.  4º  da  Lei  n  nº.  11.482/07,  a  indenização  do  seguro
obrigatório, no caso de morte, será paga de acordo com a ordem
de  vocação  hereditária  prevista  no  art.  792  do  Código  Civil,
possuindo o cônjuge sobrevivente legitimidade para pleitear o seu
quinhão.  A  cobrança  do  seguro  obrigatório  DPVAT  pode  ser
direcionada  contra  qualquer  das  seguradoras  integrantes  do
consórcio obrigatório, porquanto a responsabilidade entre elas é
solidária.  Tendo o acidente ocorrido já na vigência da Lei nº.
11.482/ 07, o pagamento da indenização decorrente do seguro
obrigatório  deve  ocorrer  na  proporção  de  50%  para  o
cônjuge/companheiro  e  de  50%  para  os  demais  herdeiros.
(TJPB; AC 037.2009.004170-0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 17/10/2013; Pág. 9).

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim sendo, considerando a informação constante na certidão de óbito já

mencionada,  é  de  se  reconhecer  que o  quantum a  ser  pago à  autora  não pode ser

integral, conforme concedido na instância  a quo, mas sim na proporção de metade dos

50% (cinquenta por cento) do valor da apólice destinado aos descendentes.

Por fim, no tocante à correção monetária, não assiste razão à apelante em

postular  que a  incidência se dê a partir  da publicação da sentença,  uma vez que a

mesma deve ocorrer desde o evento danoso, como bem consignou o Magistrado primevo,

nos moldes perfilhados pelo Superior Tribunal de Justiça:

SEGURO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  LEI  N.  11.482/2007.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1.  No  caso  de  acidente  ocorrido  na  vigência  da  Lei  n.
11.482/2007,  a  indenização  relativa  ao  seguro  DPVAT  deve
corresponder  a  R$  13.500,  00,  de acordo  com os percentuais
previstos na tabela de condições gerais  de seguro de acidente
suplementada.
2. A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a
partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ).
3.  Agravo  regimental  provido  em  parte  para  se  conhecer  do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento.
(STJ - AgRg no Ag 1290721/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011)

Assim sendo, é de se concluir que a sentença impugnada deve ser alterada

em parte, apenas no tocante ao valor a ser recebido pela demandante.

Por  todo  o  exposto,  conheço  parcialmente  o  recurso  para, rejeitar  a

preliminar  suscitada  e,  quanto  ao  mérito,  PROVÊ-LO  EM  PARTE,  apenas  para

determinar que a quantia a ser paga à autora na qualidade de beneficiária do seguro

DPVAT seja de R$ 3.375,00 (três mil,  trezentos e setenta e cinco reais),  referente  a

metade dos 50% (cinquenta por cento) da parcela indenizatória devida aos descendentes.

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 o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Desembargador José Ricardo Porto
9



Apelação Cível nº 0004794-68.2011.815.0751

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                                                                             
    J/04 e  J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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