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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022664-91.2013.815.2001
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Mapfre Seguros Gerais S/A
ADVOGADO: Samuel Marques Custódio de Albuquerque
APELADA: Rosileide Pereira da Silva
ADVOGADO: Hélio Eduardo Silva Maia

APELAÇÃO  CÍVEL.  DPVAT.  1. PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE
AÇÃO.  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DISPENSABILIDADE.  REJEIÇÃO. 2. LEGITIMIDADE  ATIVA.
GENITORA DO FALECIDO.  ÚNICA  HERDEIRA.  ATESTADO DE
ÓBITO  COMPROBATÓRIO.  DIREITO  A  REQUERER  A
TOTALIDADE  DA  INDENIZAÇÃO  3. JUROS.  INCIDÊNCIA  A
PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ.  4. HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO  DE  ACORDO  COM  OS  PARÂMETROS  LEGAIS.
MANUTENÇÃO. 5. SEGUIMENTO NEGADO.

1. A  Constituição  Federal  garante  o  livre  acesso  ao  Poder
Judiciário,  independentemente  de  prévio  ingresso  na  via
administrativa.

2. Uma vez demonstrado que o segurado era solteiro e que não
deixou  filhos,  inexistem  dúvidas  de  que  a  promovente,  na
qualidade de sua genitora e, portanto, herdeira legítima, tem o
direito  de  postular  a  indenização  referente  ao  Seguro
Obrigatório em sua totalidade.

3. “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir da citação.” (Súmula 426, STJ).

4. Atento aos aspectos estabelecidos nos § 3º do artigo 20 do
CPC,  os  honorários  advocatícios  devem  ser  fixados  com  a
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finalidade de melhor  retribuir  o trabalho desempenhado pelo
causídico e em consonância com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.

5. Recurso a que se nega seguimento por estar em confronto
com jurisprudência dominante desta Corte e com súmula do
STJ.

Vistos etc. 

Trata-se de apelação cível  interposta pela MAPFRE SEGUROS
GERAIS  S/A contra  sentença  do  Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da  Capital  (f.
69/72), que julgou procedente  o pedido formulado na ação de cobrança
movida por ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA.

Na sentença, o apelante foi condenado ao pagamento de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido a partir da
citação, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas  razões recursais  (f.  73/79),  o apelante suscita,  em
preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito,
aduz ilegitimidade da promovente em requerer a totalidade da indenização
e omissão na sentença quanto aos juros de mora. Com isso, requer a
reforma  do  julgado  com  a  declaração  de  ilegitimidade  ativa  e,
alternativamente, a fixação dos juros de mora em 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação e a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  84/86,  pugnando  pela
manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
(f. 90/94).

É o relatório.

DECIDO

Não merece acolhimento a preliminar de carência de ação
por  não  ter  a  parte  autora,  ora  apelada,  intentado  o  recebimento  da
indenização na via administrativa.

O requerimento administrativo não é pré-requisito para que se
possa ajuizar uma ação judicial  como a presente, pois, se assim fosse,
ferir-se-ia o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ademais, a
Constituição  Federal  garante  o  livre  acesso  ao  Judiciário,
independentemente de prévio ingresso na via administrativa.
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Esse entendimento já está pacificado neste Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA
FATAL. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  DA  CNSP  (CONSELHO  NACIONAL  DE  SEGUROS
PRIVADOS)  PARA  EDITAR  INSTRUÇÕES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
VINCULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.  APELAÇÃO
CÍVEL  DESPROVIDA.  -  Possuem legitimidade  para  figurar  no  pólo
ativo da ação de cobrança para recebimento de complementação do
seguro, os herdeiros legais em razão do falecimento da beneficiária
do seguro DPVAT, por força dos direitos sucessórios. Desnecessário
o  requerimento  administrativo  anterior  à  propositura  da
ação  para  recebimento  da  indenização  do  DPVAT,  se  a
Seguradora não comprova o pagamento espontâneo. O valor
da indenização devida em virtude do seguro,  DPVAT, em caso de
morte da vítima, é de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do
art. 3º da Lei 6.194/74, devendo prevalecer essa norma frente ao
teto fixado pela CNSP. É legítima a fixação do valor devido em razão
do seguro DPVAT com base no salário mínimo, nos termos da Lei
6.194/74, por  não traduzir  um fator  de correção, mas de simples
fixação  do  valor  da  indenização  (TJ-PB.  Apelação  Cível  nº
001.2005.006222-1/001.  Rel.  Juiz  Carlos Antônio Sarmento. DJ de
27.04.2006).

Rejeito, portanto, a preliminar de carência da ação.

No mérito, Rosileide Pereira da Silva, ao contrário do alegado
pela recorrente, é parte legítima para requerer a totalidade da indenização
do seguro DPVAT.

Com efeito, a Certidão de Nascimento de fls. 11 demonstra que
a promovente é genitora de Danilo Pereira da Silva, o qual não tem
pai declarado. Ademais, a Certidão de Óbito de Danilo Pereira da Silva,
colacionada às  fls.  14,  demonstra  que ele  era  solteiro  e,  no verso  do
referido documento, consta a informação de que ele não deixou filhos.

Assim, a promovente é a única herdeira do falecido e, portanto,
parte legítima para requerer a indenização em sua totalidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONDIÇÃO
DE  HERDEIRA  DEMONSTRADA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO.
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NECESSIDADE  DE  RESGUARDO  DA  COTA-PARTE  RESPECTIVA.
PROVIMENTO. - De acordo com o art. 42, da Lei n° 6.194/74, na
redação vigente ao tempo, do acidente que vitimou o segurado, é
atribuída o cônjuge, em concorrência com os herdeiros da vitima, a
legitimidade para postular o pagamento da indenização referente ao
Seguro  Obrigatório  -  DPVAT,  em  casos  de  óbito.  -  Restando
provado que  e  segurado  era  solteiro,  não deixando filhos,
inexistem dúvidas de que a demandante, na qualidade de sua
genitora  e,  portanto,  herdeira  legítima,  tem  o  direito  de
postular  a  indenização  referente  ao  Seguro  Obrigatório -
DPVAT.  Esse  pleito  deve-se  limitar  à  metade  do  quantum
indenizatório total, tendo-se em vista a necessidade de resguardo da
cota-parte  do  ascendente  não  integrante  do  pólo  ativo  da  ação
Provimento do recurso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00001339420118150541,  4ª  Câmara  cível,  Relator  Des  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, j. em 12-11-2012).

Quanto aos juros, não há a omissão apontada, uma vez que a
sentença  estabeleceu  sua  incidência  a  partir  da  citação.  Tal  matéria,
inclusive, já está sumulada pelo STJ, senão vejamos:

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir  da  citação. (Súmula  426,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
10/03/2010, DJe 13/05/2010)

No tocante  aos  honorários,  estes  foram fixados  de  acordo
com o art. 20, § 3º, do CPC, observadas as peculiaridades do caso em
comento, impondo-se, destarte, sua manutenção como meio de retribuir o
trabalho desempenhado pelo causídico e por estar em consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante  o  exposto  e  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego seguimento à apelação pois
está  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  desta  Corte  e  com
súmula do STJ.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 24 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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