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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023819-37.2010.815.2001
Origem : 15° Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora       : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  : Bradesco Seguros S/A
Advogado : Rostand Inácio Santos
Apelada    : Thainna Cordeiro Paiva Chiggi 
Advogado : Marcus José Maia Padilha

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  VÍTIMA  FATAL.
PROLAÇÃO  DA SENTENÇA E  INTERPOSIÇÃO  DO
APELO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE ATIVA DA FILHA PARA
REQUERER A INDENIZAÇÃO DPVAT. MORTE. GENITOR.
ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO.

PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
APRESENTAÇÃO DA CONSTESTAÇÃO DE MÉRITO
PELA  SEGURADORA.  DEFLAGRAÇÃO  DA  LIDE.
POSIÇAO  DO  STF  EM  ARESTO  PARADIGMA.
REJEIÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023819-37.2010.815.2001          1



Conforme  entendimento  sufragado  pelo  Supremo
Tribunal  Federal  no  RE  631.240,  a  apresentação  da
contestação  de  mérito  pela  seguradora  deflaga  a  lide,
configurando o interesse processual, ainda que não haja
prova de litígio nas vias administrativas.

MÉRITO.  ILEGITIMIDADE  DA  FILHA  PARA  O
RECEBIMENTO  INTEGRAL  DA  INDENIZAÇÃO  POR
MORTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
EXISTÊNCIA  DE  CÔNJUGE  OU  COMPANHEIRO
SUPÉRSTITE.  CONDIÇÃO  DE  ÚNICA  HERDEIRA
COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

Estando  presente  nos  autos  documentação  suficiente
para atestar que a vítima fatal de acidente de trânsito só
tinha  uma filha,  não  havendo  qualquer  informação
acerca da existência de demais herdeiros, o recebimento
da indenização securitária, em seu patamar máximo, é
medida que se impõe.

V I  S  T  O S,   relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo Bradesco
Seguros S/A hostilizando sentença de fls. 86/87, proferida pelo Juízo da 15°
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  do
Seguro  Obrigatório  DPVAT ajuizada  por Thainna Cordeiro  Paiva  Chiggi
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representada à época por sua genitora Gizelda Cordeiro Paiva.

A  sentença  julgou  procedente  o  pedido  exordial,
condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), diante do falecimento do pai da autora.

Em  suas  razões,  fls.  93/103,  o  recorrente  suscita
preliminar  de  falta  de  interesse  processual,  em  razão  da  ausência  de
requerimento administrativo.

Defende a ilegitimidade da autora como herdeira para
receber o seguro, porquanto o magistrado não verificou se a requerente é a
única beneficiária da vítima. 

Requer o provimento do recurso para extinguir a ação
sem julgamento do mérito ou julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões às fls. 128/129.

A Procuradoria  de  Justiça,  em Parecer  lançado  às  fls.
135/140,  opina  pela  rejeição  das  preliminares  e,  no  mérito,  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A  prolação  da  sentença  e  a  interposição  do  apelo
ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Preliminar de ausência de interesse processual.
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A  seguradora  alega  carência  da  ação,  em  face  da
ausência  de  requerimento  administrativo.  Conforme  entendimento
sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, a apresentação da
contestação  de  mérito  pela  seguradora  deflaga  a  lide,  configurando  o
interesse  processual,  ainda  que  não  haja  prova  de  litígio  nas  vias
administrativas.  Observada  a  peça  contestatória  às  fls.  28/37,  resta
evidenciada a resistência à pretensão autoral.

Face ao exposto, rejeito a preliminar.

A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o
mérito e com ele será analisado.

Mérito

Infere-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação
com o objetivo de receber, integralmente, a indenização do seguro DPVAT
por  morte,  devido  ao  falecimento  de  seu  pai,  vítima  fatal  de  acidente
automobilístico, ocorrido no dia 11 de outubro de 2007.

Na certidão de óbito (fl.  07) do de cujos consta que o
falecido tinha apenas uma filha“(Thainna Coordeiro Paiva Chiggi)” e que
era solteiro.

Pois bem.

A  única  tese  de  mérito  da  apelação  baseia-se  na
acusação de o conjunto probatório não ser suficiente para comprovar que a
apelada é a única herdeira do falecido. Baseada nisso, a seguradora apelante
requer a reforma da decisão.

A Lei nº 6.194/74 determina:

Art. 4º  A indenização no caso de morte será paga de acordo com o
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disposto no art. 7921 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -

Código Civil.

A  Certidão  de  Óbito,  fls.  07  atribui  a  Lourenço
Freisleben Ghiggi o estado civil de solteiro. Nos autos, não há indício ou
prova em contrário disso. Da mesma forma, não existe sequer indício acerca
da  existência  de  cônjuge  ou  companheira  ou  de  outros
herdeiros/beneficiários  do  seguro  além  dos  que  atualmente  buscam  a
indenização.

Nos  termos  do  art.  333,  II2,  do  CPC,  in  casu,  cabe  à
seguradora  apelante  o  ônus  de  provar  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo  do  direito  do  autor,  não  bastando  para  tanto  apenas  a  mera
alegação da possibilidade de existência de outros herdeiros ou beneficiários.

Assim, deve ser reconhecida a legitimidade da apelada
para requerer o pagamento da indenização ora pleiteada.

Logo, diante dessas verificações e observando o que está
posto no artigo 792 do Código Civil,  o  valor da condenação,  a  título  de
indenização, não deve sofrer qualquer redução percentual.

Diante do exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES,
no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo, incólume, a
sentença vergastada.

É como voto.

1 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 da vocação hereditária.

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  13  de
dezembro  de  2016  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
(relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio
da Cruz. 

Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Câmpelo,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 15 de dezembro
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                R E L A T O R A
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