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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT – Primeira preliminar – Ilegitimidade
passiva  “ad  causam”  –  Consórcio  entre
seguradoras  –  Responsabilidade  solidária
quanto  ao  pagamento  da  indenização  –
Ação que pode ser movida contra qualquer
delas  – Aplicação  do  art.  7º  da  Lei  nº.
6.194/74 – Rejeição.

- Em se tratando de seguro obrigatório DP-
VAT, todas as seguradoras que compõem o
consórcio, conforme preleciona o art. 7º da
Lei nº. 6.194/74, são legitimadas, adminis-
trativa ou judicialmente,  a pagarem a res-
pectiva indenização, não havendo exclusivi-
dade obrigacional  de determinada segura-
dora, porquanto estabelecida a responsabi-
lidade solidária nesse caso.
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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório –
DPVAT – Segunda preliminar – Inépcia da
inicial  –  Ausência  de  documento
indispensável à propositura da demanda –
Boletim  de  Ocorrência  –  Matéria  a  ser
analisada em conjunto com o mérito.

 -  A  indispensabilidade  do  Boletim  de
Ocorrência,  nas  ações  de  cobrança  da
indenização  referente  ao  Seguro
Obrigatório DPVAT, deve ser apreciada em
sede meritória, em conjunto com as demais
provas integrantes dos autos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Apelação
cível  –  Ação  de  cobrança  –  Seguro
Obrigatório  –  DPVAT  –  Ausência  do
Boletim de Ocorrência – Juntada do Laudo
de Exame Necroscópico e da Certidão de
Óbito – Comprovação da morte, do sinistro
e do Nexo de causalidade entre ambos –
Atendimento à exigência prevista no art. 5º
da  Lei  nº.  6.194  de  19/12/1974  –
Indenização  por  morte  –  Insurgência  em
face  do  quantum  indenizatório  fixado  na
condenação  –  Vinculação  da  indenização
ao  salário  mínimo  –  Inexistência  de
interesse  recursal  em  relação  a  tais
matérias  –  Questionamento  quanto  à
existência de outros herdeiros – Abatimento
de valores percebidos administrativamente
– Argumentos não deduzidos na instância
“a  quo”  –  Inovação  recursal  –
Conhecimento  parcial  do  recurso  –
Desprovimento. 

− O Boletim de Ocorrência não é documento
indispensável  à  propositura  da  ação  de
cobrança  de  seguro  DPVAT,  mormente  se
existem  outras  provas  capazes  de  aferir
que  a  morte  decorreu  de  acidente  de
trânsito.
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-  Nos termos do  art. 499 do  CPC,  não é
possível a interposição de recurso quando a
parte não tiver  interesse na reforma ou na
modificação da decisão. Esse interesse re-
cursal decorre do prejuízo que a sentença
possa ter acarretado à parte.  No caso em
testilha,  o quantum indenizatório fixado na
condenação  correspondeu  exatamente  ao
pleiteado em sede recursal, bem como ine-
xistiu vinculação da indenização ao salário
mínimo capaz de justificar a irresignação do
apelante nesse aspecto.
 
- Em relação ao questionamento do recor-
rente,  acerca da existência de outros her-
deiros beneficiários do seguro perseguido,
tal  constitui  verdadeira  inovação  recursal,
posto que não foi objeto de alegação no juí-
zo “a quo”, não podendo este Egrégio Tri-
bunal  proferir  manifestação  meritória,  sob
pena de supressão de instância. 

-  O pedido de abatimento de valores,  su-
postamente  percebidos  administrativamen-
te,  não merece,  outrossim,  ser conhecido,
porquanto consiste em argumento não de-
duzido na primeira instância, tratando-se de
inovação recursal.  

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do Egrégio Tribunal  de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, e não conhecer do recurso
em  relação  às  matérias  referentes  ao  quantum  indenizatório  fixado  na
condenação,  à  vinculação  da  indenização  ao  salário  mínimo,  ao
questionamento  quanto  à  existência  de  outros  herdeiros  e  ao  pedido  de
abatimento de valores percebidos administrativamente. Por fim, no mérito, na
parte conhecida, desprover o recurso, tudo nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O 
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Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  228/238),
interposta pelo UNIBANCO AIG SEGUROS S/A, contra a sentença prolatada
pela MM. Juiz da Comarca de Bananeiras, que julgou procedente o pedido
formulado nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT,
movida  por  ROMÃO  GERMANO  DE  LIMA  E  MARIA  SEVERINA  DOS
SANTOS, em face do ora apelante.

Os autores ingressaram com a “AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO”, aduzindo
que  fazem  jus  ao  percebimento  de  indenização  referente  ao  Seguro
Obrigatório – DPVAT, em decorrência do falecimento do seu filho, o qual foi
vítima de acidente de trânsito (atropelamento). 

O  MM.  Juiz  primevo  julgou  procedente  o
pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, e tendo em vista o mais que dos
autos  consta,  com  supedâneo  na  Lei  nº.
6.194/74, em seu 7º, c/c 269, inc. I do CPC,
JULGO  PROCEDENTE  A  PRESENTE
AÇÃO de Cobrança do Seguro Obrigatório
– DPVAT, para condenar, como condeno, o
UNIBANCO AIG SEGUROS, já qualificado
nos autos, a pagar aos Autores a título de
indenização por morte,  respectivamente, a
importância  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da
Lei  6.194/74,  sobre  a  qual,  deve  incidir
juros  moratórios  no  percentual  de  1% ao
mês e correção monetária, devidos a partir
da citação inicial,  esta última, tendo como
parâmetro,  o  INPC  (índice  Nacional  de
Preço ao Consumidor)  vigente na data da
liquidação do julgado”.

Irresignada,  a  seguradora  promovida
interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a sentença, arguindo, em
sede de preliminar: a) ilegitimidade passiva; b) necessidade de substituição do
pólo  passivo  e  c)  inépcia  da  inicial,  face  a  ausência  do  documento
imprescindível à propositura da demanda, a saber, o Boletim de Ocorrência
Policial.  No  mérito,  argumenta,  respectivamente:  a)  a  necessidade  de
averiguação  quanto  à  existência  de  outros  herdeiros  beneficiários  da
indenização perseguida;  b)  que o valor  indenizatório  devido  nos  casos  de
morte  é  de,  no  máximo,  R$ 13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),  nos
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termos  da  Lei  de  nº.  11.482/2007;  c)  a  impossibilidade  de  vinculação  da
indenização  ao  salário  mínimo;  d)  que  devem  ser  abatidos  os  valores  já
recebidos pela parte autora. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para,
acolhendo a preliminar, extinguir o feito, ou provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões encartadas às fls. 250/252.

Parecer  Ministerial  às  fls.  261/264,  no
sentido de rejeição da preliminar arguida e, no mérito, do total desprovimento
do recurso apelatório. 

É o breve relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  intrínsecos  -
cabimento,  legitimidade  e  interesse  para  apelar  -  e  extrínsecos  -
tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do direito de recorrer.

I -  PRELIMINARES

I.1)  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD  CAUSAM”  –  INCLUSÃO  DA
SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO

Pugna  o  apelante  pela  sua  exclusão  do
processo,  aduzindo  ser  parte  ilegítima  para  figurar  no  pólo  passivo  da
demanda.  Segundo  argumenta  o  recorrente,  a  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A deve ser incluída como parte promovida
nos autos da presente  ação,  posto ser  a responsável  pelo  pagamento  da
indenização objeto do pedido inicial.

Em verdade, não assiste razão ao apelante.

Ora,  é  cediço  que  qualquer  seguradora
responde pelo pagamento da indenização em virtude de seguro obrigatório,
tratando-se  de  responsabilidade  decorrente  do  próprio  sistema  legal  de
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proteção, consoante se depreende do comando legal inserto no art. 7º, da Lei
nº 6.194/74, “in verbis”:

 
“Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo
não  identificado,  com  seguradora  não  identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos
valores,  condições  e  prazos  dos  demais  casos  por  um
Consórcio  constituído  obrigatoriamente  por  todas  as
sociedades  seguradoras  que  operem no  seguro  objeto
desta Lei.”

Ademais,  a  criação  da  Seguradora  Líder
para  representar  as  seguradoras  integrantes  do  Convênio  DPVAT,  ao
contrário  do  alegado  pelo  recorrente,  não  tem  o  condão  de  promover  o
reconhecimento de litisconsórcio, tampouco de substituição processual, pois
as normas que as instituiu têm natureza infralegal. 

Sendo assim, não sobejam dúvidas acerca
da legitimidade da apelante para figurar no pólo passivo da lide, tendo em
vista  que  incide  a  responsabilidade  solidária  entre  as  seguradoras
conveniadas.

Nesse sentido, as seguintes jurisprudências
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
LEGITIMIDADE.  PRESCRIÇÃO  VINTENÁRIA.
PRECEDENTES.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA7.
- A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode
ser  cobrada  de  qualquer  seguradora  que  opere  no
complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92,
independentemente  da  identificação  dos  veículos
envolvidos  na  colisão  ou  do  efetivo  pagamento  dos
prêmios. Precedentes.
-  Falta  prequestionamento  quando  o  dispositivo  legal
supostamente violado não foi discutido na formação do
acórdão recorrido.
- “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.” (STJ – AgRg no Ag 751535/RJ – Rel.
Min.  Humberto  Gomes  de  Barros  –  3ª  Turma  –  DJ.
25/09/2006 p. 268) (grifo nosso)
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CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DOS  PROPRIETÁRIOS
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE
(DPVAT).LEGITIMIDADE  PASSIVA  DE  QUALQUER
DAS  SEGURADORAS.  LEI  N.  6.194/74.  EXEGESE.
DIREITO EXISTENTE  MESMO ANTERIORMENTE  À
ALTERAÇÃO PROCEDIDA PELA LEI N. 8.441/92.
I.  O  Seguro  Obrigatório  de  responsabilidade  civil  de
veículos  automotores  é  exigido  por  lei  em  favor  das
vítimas  dos  acidentes,  que  são  suas  beneficiárias,  de
sorte que independentemente do pagamento do prêmio
pelos  proprietários,  devida  a  cobertura  indenizatória
por qualquer das seguradoras participantes.
II. Interpretação que se faz da Lei n. 6.194/74, mesmo
antes  da sua alteração pela Lei  n.  8.441/92,  que veio
apenas tornar mais explícita obrigação que já se extraia
do texto primitivo.
III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp
595105/RJ  –  Rel.  Min.  Aldir  Passarinho  Júnior  –  4ª
Turma – DJ. 26/09/2005 p. 382)(grifo nosso)

No mesmo sentido,  destacam-se  recentes
julgados emanados desta Corte:     

PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINARES  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA,  FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  INVALIDEZ
PERMANENTE.  FIXAÇÃO  DO  VALOR
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.  LITIGÂNCIA  DE
MÁ-FÉ  DA  PROMOVIDA.  NÃO  DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ADEQUADOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
- Preliminar  de  Ilegitimidade  Passiva.  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. 

[...]
(Processo  nº  20020110255508001,  Relator:  Des.
Leandro dos Santos, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível,
Data do Julgamento: 30/04/2013) . (Grifei) 

EMENTA  DIREITO  CIVIL.  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT. PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINARES  1  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
REJEIÇÃO. 2 CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
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DEBILIDADE  PERMANENTE  RECONHECIDA.
INDENIZAÇÃO  PELO  DANO.  POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 6.194/74. QUANTUM FIXADO
PROPORCIONALMENTE  AOS  DANOS  SOFRIDOS.
DESNECESSIDADE  DE  REDUÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. 
− Qualquer seguradora responde pelo pagamento da  
indenização em virtude de seguro obrigatório, tratando-
se  de  responsabilidade  decorrente  do  próprio  sistema
legal de proteção, conforme se depreende do comando
legal contido no art. 7°, caput, da Lei n0 6.194/74.

[...]
(Processo nº 00320080010006001, Relator: Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Órgão Julgador: 2ª Câmara
Cível, Data do Julgamento: 30/04/2013) . (Grifei).

Nessa senda, rejeito a preliminar aventada.

I.2)  INÉPCIA  DA  INICIAL  –  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA

Suscita o recorrente a inépcia da inicial, sob
o argumento de que esta não fora devidamente instruída com os documentos
necessários à propositura da demanda, tendo em vista a ausência do Boletim
de Ocorrência Policial.  

A  indispensabilidade  do  Boletim  de
Ocorrência, nas ações de cobrança do Seguro DPVAT, deve ser apreciada
em sede meritória, em conjunto com as demais provas integrantes dos autos.

II - MÉRITO

II.1) AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL 

Aduz  o  apelante  que  os  apelados  não
trouxeram à  colação  documento  indispensável  à  propositura  da  demanda,
posto  que  não  juntaram  ao  caderno  processual  o  Boletim  de  Ocorrência
Policial, não comprovando, assim, o acidente automobilístico.  

Em verdade, não assiste razão ao apelante.
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Ora, é cediço que o boletim de ocorrência não

é documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT,

mormente se existem outras provas capazes de aferir que a morte decorreu
de acidente de trânsito. 

De  acordo  com  o  panorama  probatório
coligido aos autos, logrou êxito a parte apelada em comprovar de forma cabal
a  existência  do  acidente  de  trânsito  que  vitimou  o  filho,  de  modo  que
acostaram aos  autos  (fls.  21/23)  a  certidão  de  óbito  e  o  laudo de  exame
necroscópico, atestando a causa da morte, a qual decorreu de acidente de
trânsito (atropelamento), conforme constou neste último documento.

Destarte, houve comprovação da morte, do
sinistro e do Nexo de causalidade entre ambos, em atendimento à exigência
prevista no art. 5º da Lei nº. 6.194 de 19/12/1974.

 
Nesse  sentido,  comungam  as  seguintes

jurisprudências, inclusive desta Corte:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  SEGUROS.  AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. BOLETIM
DE  OCORRÊNCIA.  DISPENSÁVEL.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança que objetiva o
recebimento  de  indenização  referente  ao  seguro
obrigatório  DPVAT  oriundo  de acidente  de  trânsito,
julgada  procedente  na  origem.  MONOCRÁTICA  DO
RELATOR - Ao relator, na função de juiz preparador dos
recursos,  no  sistema  processual  vigente,  compete  o
exame do juízo de admissibilidade recursal.  Agora,  no
entanto, pelas novas regras introduzidas ao art.557 do
CPC, em especial pela Lei Federal n.9756/98, o relator
tem, também, o juízo de mérito do recurso, ao menos em
caráter provisório. O relator pode decidir tudo, desde a
admissibilidade  do  recurso  até  o  seu  próprio  mérito,
sempre  sob  o  controle  do  colegiado  a  que  pertence,
órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre
a admissibilidade e mérito do recurso. É indispensável a
releitura desse pergaminho processual em consonância
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com as luzes do inc.LXXVIII do art.5º da CF/88, com a
redação moderna e atualizada que lhe emprestou a EC
n.45/2004, que rende inocultável prestígio à celeridade
da prestação jurisdicional e a prioridade dos meios que
garantam a celeridade da tramitação processual.  Essa
novel exegese do art.557 do CPC de natureza elástica e
abrangente  é  impositiva,  indispensável  e  sistêmica  ao
readequá-lo  como  instrumento  acelerador  da
distribuição  da  jurisdição,  permitindo,  como
consequência,  juízo de mérito  pelo relator,  em caráter
provisório (não precário),  sem arranhar ou suprimir a
competência definitiva do órgão colegiado, se provocado
a tanto.  INOVAÇÃO RECURSAL -  A  demandada traz
argumento  e  pleito  totalmente  novo,  pois  nada  foi
referido na peça de defesa, tampouco foi analisado pelo
magistrado de origem, a respeito da conexão de ações.
Referida alegação,  portanto,  é  novidade,  e  caracteriza
inovação recursal, o que é inadmissível, levando ao não
conhecimento do recurso quanto ao mencionado pleito.
INCLUSÃO  DA  SEGURADORA  LÍDER  COMO
LITISCONSORTE PASSIVO UNITÁRIO - Em razão da
existência  de  consórcio  constituído,  obrigatoriamente,
por  todas  as  sociedades  seguradoras  que  operam  no
seguro  objeto  da  Lei  nº  6.194/74  (DPVAT),  qualquer
seguradora  integrante  do  referido  consórcio  pode  ser
demandada para efeitos de ressarcimento indenizatório.
Desnecessidade da inclusão da Seguradora Líder S.A. no
polo passivo da lide.  Precedentes  desta colenda Corte
Estadual.  Preliminar  rejeitada.  AUSÊNCIA  DE
BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA  -  De  acordo  com  o
panorama probatório coligido aos autos, logrou êxito a
parte autora em comprovar de forma cabal a existência
do acidente de trânsito que vitimou a filha dos autores,
acostando aos autos  a  certidão de óbito da vitimada.
CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção monetária visa
unicamente  manter  o  poder  aquisitivo  da  moeda,  de
forma que não representa um acréscimo na contratação
ou  na  condenação,  mas  apenas  repõe  correção
monetária  deve  ser  contabilizada  a  partir  da  data  do
sinistro,  e,  para  os  casos  em  que  houve  pagamento
parcial na via administrativa, deve incidir desde então.
No caso, como não ocorreu pagamento parcial do valor
devido, a correção monetária deve incidir desde a data
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do  sinistro.  Precedentes.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -  A  verba honorária deve  ser  fixada
levando em conta os pressupostos elencados no artigo
20, §3º, do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa. Honorários reduzidos
para o patamar de 15% sobre o valor da condenação,
padrão que vem sendo hodiernamente adotado em casos
similares por esta egrégia Corte Estadual APELAÇÃO
CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE  PROVIDA  MONOCRATICAMENTE.
(Apelação Cível Nº 70056152663, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da
Silva, Julgado em 25/02/2014). Grifei.

INÉPCIA  DA  INICIAL.  FALTA  DE  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS
DOCUMETOS  COMPROVANDO  O  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA  PREFACIAL
ARGUIDA. - O boletim de ocorrência não é documento
indispensável  à  propositura  da  ação  de  cobrança  de
seguro  DPVAT,  mormente  se  existem  outras  provas
capazes  de  aferir  que  a  morte  decorreu  de   trânsito.
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
NECESSIDADE  DE  PROSSEGUIMENTO  DA  LIDE
APENAS  EM  RELAÇÃO  À  SEGURADORA  LÍDER.
AFASTAMENTO  DA  QUESTÃO  PRÉVIA.  -  Qualquer
seguradora  que  opera  no  sistema  pode  ser  acionada
para pagar o valor  da indenização correspondente  ao
seguro  obrigatório,  conforme  preconiza  a  Lei  nº
6.194/74, em seu art.7º . PREFACIAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE  DE  AGIR.  OBRIGATORIEDADE  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  requisito
essencial  à  propositura  de  ação  judicial.  SEGURO
DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO
EM  2011.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  4.º  DA  LEI
6194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.482/2007. 
SINISTRO  POSTERIOR  À  VIGÊNCIA  DA  NOVA
LEGISLAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS AO
RECEBIMENTO DA VERBA.  ART.  792 DO CÓDIGO
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CIVIL  DE  2002.  VÍTIMA  DIVORCIADA.  VALOR
INDENIZATÓRIO DEVIDO DE FORMA INTEGRAL A
SER RATEADO ENTRE OS  TRÊS FILHOS.  Apelação
Cível.  Relator:  Des.  José  Ricardo  Porto.  Data  do
Julgamento: 26/11/2014.

II.2) DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DA SUA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
MÍNIMO 

A seguradora recorrente se insurgiu contra
o  quantum indenizatório  fixado na  condenação,  requerendo,  em sua peça
apelatória,  que  seja  observada  a  Medida  Provisória  nº.  340,  de  29  de
dezembro de 2006, hoje convertida na Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007,
a  qual  determina  que  o  valor  a  ser  pago  a  título  de  Seguro  Obrigatório
DPVAT, nos casos de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Nos  termos  do  art. 499 do  CPC,  não  é
possível  a  interposição  de  recurso  quando  a  parte  não  tiver  interesse na
reforma ou na modificação da decisão.  Esse  interesse recursal decorre do
prejuízo que a sentença possa ter acarretado à parte. 

No  caso  em  testilha,  o  comando
condenatório já fixou a indenização em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), não havendo interesse recursal na modificação desta parte da decisão,
uma vez que o valor postulado em sede recursal correspondeu exatamente ao
que  foi  arbitrado  na  condenação,  com  base,  inclusive,  na  mesma
fundamentação.

Outrossim,  inexistiu  vinculação  da
indenização ao salário mínimo, capaz de justificar a irresignação do apelante
nesse aspecto, carecendo o recorrente de interesse recursal.   

II.3  –  DA  EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  HERDEIROS  E  DO  PAGAMENTO
EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE

Em  relação  ao  questionamento  do
recorrente,  acerca  da  existência  de  outros  herdeiros  beneficiários  da
indenização perseguida, tal constitui verdadeira inovação recursal, posto que
não foi objeto de alegação no juízo a quo, não podendo este Egrégio Tribunal
proferir manifestação meritória, sob pena de supressão de instância.

Da  mesma  forma  ocorreu  em relação  ao
pedido  de  abatimento  de  valores,  supostamente  percebidos
administrativamente. Este não merece, outrossim, ser conhecido, porquanto
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consiste em argumento não deduzido no juízo de primeiro grau,  tratando-se
de inovação recursal.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabe-
lece que:

“Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa,  expondo as razões de
fato e de direito, com que impugna o pedido do au-
tor e especificando as provas que pretende discu-
tir.” (Art. 300 do CPC).
Assim, toda a matéria de defesa a ser discutida

na lide deve ser suscitada na peça de contestação, não devendo ser conhecida
aquela arguida apenas em sede de apelação, porquanto não faz parte da tese de-
fensiva, com exceção das questões de ordem pública, o que não é o caso das maté-
rias acima. 

A respeito do tema, a Lei Adjetiva Civil preconi-
za em seu art. 517 o seguinte:

“Art. 517. As questões de fato, não propostas no ju-
ízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior.” (Art. 517 do Código de Processo Civil)

A  parte  recorrente  não  apresentou  qualquer
motivo razoável para justificar o fato de deixar de submeter tais questões ao Juízo
Monocrático de Primeiro Grau de Jurisdição. Desta forma, amparado no princípio da
lealdade processual, entendo que deve imperar no caso concreto a tese da impossi-
bilidade de se inovar nesta via apelatória.

Com efeito, percebe-se claramente que os ar-
gumentos acima mencionados da seguradora, ora recorrente, consistem em verda-
deira inovação recursal, não podendo este Egrégio Tribunal proferir  manifestação
meritória, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, revela-se firme o entendimento
desta Corte de Justiça, consoante se verifica no seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISI-
ONAL DE PROVENTOS DE REFORMA. DEFERI-
MENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELI-
MINAR DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ABOR-
DADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RE-
CURSAL.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REJEI-
ÇÃO. Quando a questão reclamada em sede de
agravo de instrumento não foi submetida ao juí-
zo de primeiro grau, fica o tribunal impedido de
apreciar a matéria,  sob pena de supressão de
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instância  de  julgamento.  (...)”.  (TJPB;  Proc.
200.2011.045.996/002; Rel. Des. Leandro dos San-
tos; DJPB 22/11/2012). (grifei).

Acrescente-se que a peça contestatória foi ofe-
recida primeiro, de modo que deve ser esta a tese de defesa a ser considerada nos
presentes autos.

Pelo  exposto,  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva “ad causam, e não conheço do recurso em relação às
matérias  referentes  ao  quantum  indenizatório  fixado  na  condenação,  à
vinculação da indenização ao salário mínimo,  ao questionamento quanto à
existência  de  outros  herdeiros  e  ao  pedido  de  abatimento  de  valores
percebidos  administrativamente.  No  mérito,  na  parte  conhecida,  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão objurgada.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado,  para  substituir  a  Exma
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  09 de abril de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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