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02  APELADO  :  Jeferson  David  Gambarra  Tomaz  (representado  pela  sua

genitora, Maria Amelia Gambarra)
ADVOGADO   : Francisco de Assis Remigio II

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de Cobrança – Seguro Obrigatório -
DPVAT – Preliminar – Carência de ação –
Falta  de  interesse  de  agir  –  Ausência  de
requerimento  administrativo  prévio  –
Desnecessidade  –  Princípio  da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV,
CF)  -  Matéria  recursal  ventilada  em
preliminar  em  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  do  STJ  –
Rejeição.
                            
− Não é obrigatório o prévio requerimento
na  via  administrativa  do  pagamento  do
seguro  DPVAT para  o  ingresso  no  Poder
Judiciário. 
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− O  “direito  de  ação”  é  uma  garantia
constitucionalmente  assegurada  (art.  5º,
XXXV, CF), não sendo possível exigir que a
parte  esgote as vias administrativas antes
de ingressar com uma demanda judicial.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Apelação
Cível  –  Ação  de  Cobrança  –  Seguro
Obrigatório  –  DPVAT  –  Indenização
pautada em morte decorrente de acidente
de  trânsito  –  Ausência  do  Boletim  de
Ocorrência  –  Certidão  de  Óbito
comprovando a morte, o sinistro e o Nexo
de causalidade entre ambos – Atendimento
à  exigência  prevista  no  art.  5º  da  Lei  nº.
6.194  de  19/12/1974  –  Honorários
advocatícios  –  Sucumbência  recíproca  –
Não  ocorrência  – Desprovimento  do
recurso.

- 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 autora em comprovar de forma cabal
a  existência  do  acidente  de  trânsito  que
vitimou  o  genitor  dos  promoventes,  de
modo que acostaram aos autos a certidão
de óbito do vitimado.

–  Nos termos da  súmula  306 do STJ,  os
honorários  advocatícios  devem  ser
compensados quando houver sucumbência.
Sendo a sentença julgada procedente, não
há  reciprocidade  sucumbencial  a  se
compensar.

V I  S T  O S,  relatados  e  discutidos  estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.
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A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, desprover o
recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  100/105),
interposta  por  SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DO  SEGURO
DPVAT S/A, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara da
Comarca de Piancó (fls. 88/91), a qual, nos autos da “Ação de Indenização de
Seguro  Obrigatório  –  DPVAT”,  proposta  pelos  apelados,  DIGLEISSON
TOMAZ DA SILVA E DOUGLAS TOMAZ DA SILVA, contra a ora apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a supracitada
Seguradora ao pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o
que corresponde a 2/3 (dois terços) do valor total da indenização, acrescidos
de  juros  de  0,5%  ao  mês,  e  correção  monetária  a  partir  da  citação  do
promovido.

DIGLEISSON  TOMAZ  DA  SILVA  E
DOUGLAS TOMAZ DA SILVA ingressaram com a  “Ação de Indenização de
Seguro  Obrigatório  –  DPVAT”,  em  face  da  SEGURADORA  LÍDER  DOS
CONSÓRCIOS  DO  SEGURO  DPVAT  S/A,  postulando  o  pagamento  de
indenização  de  Seguro  Obrigatório  –  DPVAT,  no  importe  de  R$13.500,00
(treze mil  e quinhentos reais), em razão do falecimento do seu genitor  em
01/07/2012, o qual decorreu de acidente automobilístico.

Com  a  inicial,  acostou  documentos  (fls.
11/23). 

Citada,  a  ré,  Seguradora  Líder  dos
Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A,  apresentou  contestação  (fls.  70/75),
ocasião em que suscitou preliminar de carência de ação, por falta de interesse
processual, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido inaugural.

 
A MM.  Juíza  de  piso,  às  fls.88/91,  julgou

parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  pelos  autores,  nos  seguintes
termos:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
e  nos  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
parcialmente  procedente  a  ação  para  condenar  a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
já  devidamente  qualificada,  ao  pagamento  às  partes
autoras  da  importância  de  R$9.000,00  (nove  mil  e
quinhentos reais), o que corresponde 2/3 (dois terços) do
valor total da indenização, acrescidos de juros de 0,5%
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ao  mês  e  correção  monetária  a  partir  da  citação  do
promovido. 
Por fim, condeno a promovida ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por
cento)  do  valor  total  da  condenação  devidamente
atualizado”. 

Irresignada,  a seguradora interpôs recurso
de apelação (fls. 100/106), arguindo, preliminarmente, a carência de ação, por
falta  de  interesse  processual,  em  razão  da  ausência  de  requerimento
administrativo  para  o  pagamento  da  indenização  perseguida.  Argumentou,
ainda,  que  não  fora  colacionado  aos  autos  documento  indispensável  à
propositura da demanda, qual seja, o Boletim de Ocorrência, além do Laudo
de  Exame  Cadavérico,  de  modo  que  não  restou  comprovado  o  nexo  de
causalidade entre a morte e o acidente de trânsito. 

Ao final,  pleiteou a redução do percentual
dos  honorários  advocatícios,  afirmando  que  decaiu  de  parte  mínima  do
pedido,  deixando  o  magistrado  de  observar  a  ocorrência  da  sucumbência
recíproca. 

O MM. Juiz  de primeiro  grau,  às fls.  110,
recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando a intimação da parte
adversa  para  apresentar  sua  resposta,  ao  passo  que,  por  conseguinte,
determinou a imediata remessa dos autos a este Tribunal.

Contrarrazões às fls. 111/114.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  118/123,  opinando  pelo
desprovimento do apelo. 

É o que importa relatar.

V O T O

I -  PRELIMINAR

1) DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A  apelante  alega  que  os  recorridos  não
possuem interesse  de  agir,  por  não  haverem acionado  o  seguro  pela  via
administrativa.
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Não lhe assiste razão.

Com  efeito,  não  há,  no  ordenamento
jurídico pátrio, em especial ao regular o seguro obrigatório DPVAT, qualquer
disposição determinando a necessidade de prévia notificação à seguradora do
sinistro havido para, em negando-se administrativamente esta a proceder a
devida liquidação, ajuizar o beneficiário ação de cobrança de seguro. 

Ao revés, o “direito de ação” é uma garantia
constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXV1, CF), não sendo possível se
exigir que a parte esgote as vias administrativas antes de ingressar com uma
demanda judicial.

Nesse diapasão, aponta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRÉVIO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.  INTERESSE  DE  AGIR.
PRECEDENTES.
1.  Não  é  obrigatório  o  prévio  requerimento  na  via
administrativa  para  o  ingresso  no  Poder  Judiciário
mediante  a  impetração  de  mandado  de  segurança,
ante o princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição. Precedentes.
− Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  772692  /  RR -  Ministra  Maria
Thereza de Assis Moura – 6ª T. – j.  19/08/2008 - DJe
08/09/2008).

Não é outro o entendimento deste Sinédrio:

PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DPVAT.  DEBILIDADE  PERMANENTE.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO
SÚMULA 426,  DO STJ.  CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO
SÚMULA  43,  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

1Art. 5º, XXXV, CF: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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-  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. 
- Preliminar de Falta de Interesse de agir. 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 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. 
[...]
TJPB -  Acórdão do processo nº  00120090152115001 -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013

Também:

APELAÇÃO.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
INDENIZAÇÃO.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESA CONSORCIADA AO SEGURO
DPVAT.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE  DE  ACIONAR  QUALQUER  DAS
INTEGRANTES  DO  CONSÓRCIO.  REJEIÇÃO.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  DESNECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO
ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. 
- Não há dúvida da legitimidade passiva da ré, na medida
em que faz parte do consórcio das seguradoras operantes
no  seguro  DPAVT,  podendo  ser  responsabilizada  pelo
pagamento do capital segurado, em caso de seguro não
realizado, nos termos do art. 7° da Lei n° 6.194/74. 
− Para o recebimento da indenização relativa ao
Seguro  DPVAT,  não  há  necessidade  de  prévio
esgotamento  da  via  administrativa,  como  condição
para o beneficiário ingressar em juízo e o interesse de
agir  liga-se  à  necessidade  de  satisfação  de  urna
pretensão da parte que, se não propuser a demanda,
pode vir a sofrer um prejuízo.

[...]
TJPB -  Acórdão do processo nº  20020100021316001 -
Órgão  (4  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.
FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO - j. em 04/04/2013
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E  neste  sentido,  não  há  qualquer  dúvida
acerca da desnecessidade de requerimento administrativo da liquidação do
sinistro objetivando posterior ajuizamento da ação.

Nestes  termos,  rechaço  a  preliminar
aventada.
II – MÉRITO

1) DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA
DA DEMANDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Aduz  a  apelante  que  os  apelados  não
trouxeram à  colação  documento  indispensável  à  propositura  da  demanda,
conforme disposto no art. 19, inciso I, alínea “b”, da Resolução 109 do CNSP,
posto que não juntaram ao caderno processual o Boletim de Ocorrência, nem
o Laudo de Exame Cadavérico, não comprovando, assim, o nexo causal entre
a morte e o suposto acidente de trânsito.  

Em verdade, não assiste razão a apelante. 

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 seu genitor, de modo que
acostaram aos autos a certidão de óbito, atestando a causa da morte, a qual
decorreu de acidente de trânsito, conforme constou no referido documento.

 
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
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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
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
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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
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
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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
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.

Nessa senda, a irresignação da recorrente
não merece amparo.

2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em relação  ao  pedido  de  modificação  da
verba honorária não assiste razão à seguradora apelante. 

A  jurisprudência  do  STJ  admite  a
compensação de honorários advocatícios, nesse sentido foi editada súmula
com o seguinte teor:

"Súmula 306 -  Os  honorários  advocatícios  devem ser
compensados  quando  houver  sucumbência  recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução
do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte."

Todavia,  a  sentença  proferida  pelo
magistrado primevo julgou o pedido procedente em todos os seus termos, não
havendo reciprocidade sucumbencial a se compensar.
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O fato  do  juiz  ter  observado,  no  decisum
vergastado, quando da fixação da condenação, a existência de outro herdeiro
beneficiário de parte da indenização referente ao seguro DPVAT, cuja qual foi
verificada durante o trâmite processual,  reservando a cota parte devida ao
referido  herdeiro,  não  configura  hipótese  de  sucumbência  recíproca,
inexistindo honorários a serem compensados.

 

Por  tais  razões,  NEGO PROVIMENTO  ao
apelo, e mantenho a sentença vergastada nos seus exatos termos.

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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