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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO
OCORRIDO  EM  2007.  MORTE.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  DA  COMPANHEIRA  PARA
RECEBER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART.  4.º  DA LEI 6194/74,  COM
AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.482/2007 C/C ART. 792 E
793 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.  UNIÃO ESTÁVEL
RECONHECIDA. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO.
ARTIGO 226,  PARÁGRAFO  3º  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  LEGITIMIDADE  CONCORRENTE  DA
COMPANHEIRA  COM  OS  HERDEIROS  AO
RECEBIMENTO  DA  VERBA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  COM  BASE  NA
PROPORCIONALIDADE  E  NA  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO.

- 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  para
requerer a indenização do seguro obrigatório, nos termos do
art. 792 do CC/02.

-  Havendo  a  declaração  da  união  estável,  a  companheira
possui  legitimidade  para  o  recebimento  do  seguro
obrigatório,  uma vez que o referido instituto é reconhecido
como  entidade  familiar,  e  equipara-se  ao  casamento,
conforme dispõe o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição
Federal.
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- “É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao
tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se
encontrava separado de fato” (art. 793 do CC).

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

 RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela Bradesco  Seguros  S/A. buscando
reformar  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  de  Uiraúna,  nos  autos  da  Ação
Declaratória  de  Concubinato  c/c  Cobrança  de  Seguro  Obrigatório  ajuizada  por  Francisca
Francidenia  de  Souza  Rego  e  por  seu  filho,  Charles  Júnior  Silva  Sousa, visando  o
reconhecimento da sua união estável com o Sr. Francisco Monteiro da Silva, bem como à percepção
de seguro obrigatório – DPVAT, em virtude de sua morte, decorrente de acidente automobilístico. 

O juiz  a quo, às fls. 190/193 (Termo de Audência), reconheceu a carência de ação
dos promoventes com relação ao pleito indenizatório, excluíndo da lide a Bradesco Seguros S.A,
restando  consignado,  naquela  oportunidade,  a  apresentação  de  agravo  retido,  cujo  fundamento
retrata o inconformismo dos autores quanto à referida decisão.

Por ocasião da sentença, fls.254/257, o magistrado julgou parcialmente procedente os
pedidos, reconhecendo e declarando a convivência havida entre Francisca Francidenia de Souza
Rego e Francisco Monteiro da Silva, em regime de concubinato, durante seis anos, sendo a união
interrompida pelo falecimento do varão. Outrossim, arbitrou honorários advocatícios no percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados,  os requerentes  ofertaram recurso apelatório,  fls.  200/265,  pugnando,
preliminarmente, pela apreciação do agravo retido interposto. No mérito, pleitearam a anulação dos
atos posteriores à audência de instrução e julgamento.

Ao  analisar  o  apelo  acima,  esta  Corte  de  Justiça  proveu  à  irresignação  retida,
anulando a sentença na parte que excluiu a seguradora da lide, bem ainda determinando o retorno
dos  autos  ao  juízo  de  primeiro  grau  para  que  fosse  analisado  o  pleito  remanescente  (Seguro
DPVAT).

Às fls.351/354, o julgador de base acolheu a pretensão dos requerentes no tocante ao
recebimento do Seguro DPVAT, determinado o pagamento, pela Bradesco Seguros S.A, do valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo  50% (cinquenta por cento) para cada um dos
autores.

Insatisfeita com o resultado supra, a empresa promovida interpôs apelação cível (fls.
364/375), aduzindo a ilegitimidade ativa da concubina para receber a integralidade da indenização,
haja vista o disposto na Lei. nº 6.194/1974, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/2007.
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Continuando,  assevera  que  50%  (cinquenta  por  cento)  da  quantia  indenizatória
pertence ao filho, e a outra parte deve ser rateada entre a companheira e a esposa, uma vez que esta
última não estava separada judicialmente da vítima quando da ocorrência do sinistro.

Por fim, requer a apelante a redução da verba honorária fixada na sentença para 10%
(dez por cento). 

Sem contrarrazões, conforme atestam as certidões de fls.384 e 440.

Às fls. 444/447, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do
recurso.  

É o relatório.

VOTO
     

Aduz  a  suplicante  ser  necessário  o  rateio  da  indenização  com  o  propósito  de
salvaguardar a quota atinente à esposa do segurado, porquanto consta dos autos que o mesmo ainda
era casado com a senhora Cosma Sebastiana dos Santos quando morreu. 

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, que foi 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 citado Diploma Civil, por sua vez, dispõe:

“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”.
(grifei)

O artigo 793 da mesma espécie normativa ressalva:
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“É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo
do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava
separado de fato.” (grifei)

Na situação vertente, as particularidades do caso autorizam que a convivente receba
metade do valor do seguro obrigatório. Isto porque a união estável é reconhecida como entidade
familiar, equiparando-se ao casamento, conforme dispõe o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição
Federal.

Em outras palavras,  comprovando a recorrida que viveu em união estável com o
falecido, a sua condição iguala-se a de esposa, possuindo, assim, direito à percepção da indenização
pleiteada.

É de se reconhecer, nesse quadro, que com a separação de fato e a formação de novo
convívio  afetivo,  restou  desfeito,  também,  o  vínculo  econômico  existente  entre  a  esposa  e  o
segurado, de modo que o amparo decorrente do falecimento do de cujus só poderia beneficiar sua
companheira, com quem conviveu por mais de 06 (seis) anos, e, inclusive, teve um filho, ainda
menor de idade.

Em caso recente e análogo, já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA  COMPANHEIRA.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A SUA CONDIÇÃO
DE  BENEFICIÁRIA.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA  PRECEDENTE.
Havendo provas nos autos, de que a co-autora mantinha união estável
à  época  do  falecimento  do  seu  companheiro,  a  mesma  possui
legitimidade  para  pleitear  o  pagamento  de  indenização  do  seguro
DPVAT.  Agravo interno. Insurgência em face de decisão monocrática
que negou seguimento ao apelo. Ação de co- brança.  Seguro DPVAT.
Morte por acidente de trânsito. Vítima que mantinha união estável há
mais de 20 anos e deixou filhos. Esposa separada de fato que abdicou
do  direito  à  indenização.  Rateio  da  verba  entre companheira e
descendentes.  Correção  monetária  e  juros  de  mora  fixados
corretamente. Recurso em confronto com precedentes de cortes pátrias.
Manutenção  da  sentença.  Negativa  de  seguimento  ao  apelatório.
Argumentações do regimental insuficientes a transmudar o entendimento
esposado.  Des-  provimento  da  súplica.  A  teor  do  art.  4º  da  Lei  nº
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  para
requerer a indenização do seguro obrigatório, nos termos do art. 792 do
cc/02. Na situação vertente, as particularidades do caso autorizam que
a convivente receba metade do valor do seguro obrigatório. Isto porque
a união estável é reconhecida como entidade familiar e equiparada ao
casamento, conforme dispõe o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição
Federal. “ é válida a instituição do companheiro como beneficiário, se
ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se
encontrava separado de fato” (art. 793 do cc).(TJPB; AgRg 0000027-
18.2015.815.0081; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José
Ricardo Porto; DJPB 14/03/2016; Pág. 6) (grifei)
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A jurisprudência não destoa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
LEGITIMIDADE  AD  CAUSAM.  COMPANHEIRA.  COMPROVADA
UNIÃO  ESTÁVEL  NA  ÉPOCA  DO  SINISTRO.  FATO  GERADOR.
ACIDENTE  COM  VEÍCULO.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 4º, da Lei
nº  6.194/1974,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  11.482/2007,  há
concorrência entre o cônjuge sobrevivente não separado judicialmente e
os demais herdeiros para postular a indenização em caso de morte do
segurado. 2.  Tendo a Constituição Federal,  em seu artigo 226,  §3º,
reconhecido a “união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar”,  equiparando,  por  consequência,  a  companheira  à  esposa,
estendeu  àquela  todos  os  direitos  inerentes  à  essa. Dessa  forma,
comprovado que a autora convivia em união estável com o segurado há
época do sinistro e diante da legitimação concorrente com os flhos, faz
jus ao recebimento de 50% do montante indenizatório 3.  De acordo
com o posicionamento pacífico do superior tribunal  de justiça, o fato
gerador, ou seja, o que dá origem ao direito de receber a indenização do
seguro DPVAT, não é um acidente de trânsito, mas sim um acidente com
algum veículo automotor. Assim, não há como eximir a seguradora de
proceder ao pagamento do seguro obrigatório, já que comprovado que o
segurado  vítima  de  atropelamento  por  veículo  automotor.  Acórdão.
(TJMS;  APL  0827465-84.2013.8.12.0001;  Campo  Grande;  Terceira
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Fernando  Mauro  Moreira  Marinho;  DJMS
30/07/2015; Pág. 19) (grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  SEGURO
VIDA. DÚVIDA DA SEGURADORA SE O SEGURO DEVE SER PAGO
À ESPOSA OU À COMPANHEIRA. APÓLICE SEM INDICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS.  CÔNJUGE SEPARADO DE FATO POR LONGO
PERÍODO.  LEGITIMIDADE  DA  COMPANHEIRA.  UNIÃO
ESTÁVEL.  CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE  CONJUGE.  NÚCLEO
FAMILIAR. EXEGESE À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 226, § 3º,
DA  CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA  QUE  SE  REFORMA.  A  união
estável  é  uma situação fática,  que deve ser  comprovada,  tendo como
pano de fundo basilar a intenção de constituir uma família,  O acervo
probatório dos autos demonstrou que o Segurado,  à época do óbito,
vivia em união estável com a Sra. Leila Maria Almeida de Carvalho, de
quem  era  companheiro  a  mais  de  seis  anos,  o  que,  aliás,  foi
reconhecido na sentença da ação que tramitou na 4ª Vara de Família
da  Regional  de  Madureira.  Ademais,  se  à  época  da  celebração  do
negócio jurídico a 2ª Ré, ex-esposa, já estava separada de fato de seu
finado marido,  aquele  negócio somente é  apto para produzir  efeitos
patrimoniais  com  relação  à  companheira  do  de  cujos  à  época  da
contratação. Esse entendimento é o que melhor se conciliar com a regra
do parágrafo 3º,  do artigo 226, da Carta Magna. Seria extremamente
discriminatório  deixar  de  contemplar  a  1ª  Ré  com  a  indenização
securitária por ter ela um companheiro e não um marido. Logo, não se
poderia  conceber  a  diferenciação.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  COM
FULCRO  NO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC.  (TJ-RJ  -  APL:
00054181720058190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5
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VARA CIVEL, Relator: VALERIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de
Julgamento: 29/04/2014,   DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 05/05/2014) (grifei)

Não é demasia colacionar julgados do Tribunal de Justiça Catarinense:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.  Acidente  automobilístico  ocorrido  durante  o  período  de
vigência  da  Lei  nº  6.194/1974.  Vítima  fatal.  Pleito  de  indenização
securitária  formulado  por  companheira.  Procedência  na  origem.
Insurgimento da ré. Pretérito pagamento realizado por metade na esfera
administrativa à esposa do segurado.  Postulada redução do montante
indenizatório à idêntica importância. Descabimento. Vítima separada de
fato. Vigência de união estável por período superior a dez anos à época
do  sinistro.  Concomitante  existência  de  prole  comum.  Informações
inseridas na respectiva certidão de óbito. Incidência dos arts. 226, § 3º,
da  Constituição Federal  e  1.723,  §  1º,  do  Código Civil.  Inequívoca
legitimidade  da  companheira  para  pleitear  indenização  securitária.
Sentença  mantida.  Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJSC;  AC
2013.060526-4;  Dionísio  Cerqueira;  Câmara  Especial  Regional  de
Chapecó; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 18/02/2015; Pág. 330)
(grifei)

COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO SUCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/09.  AÇÃO
AJUIZADA  PELA  COMPANHEIRA.  INDENIZAÇÃO  PAGA,
CONTUDO,  NA  VIA  ADMINISTRATIVA,  À  ESPOSA  DO
SEGURADO. COMPROVADA SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR
AO ÓBITO. UNIÃO ESTÁVEL POR LAPSO SUPERIOR A 10 (DEZ)
ANOS  DECLARADA  INCIDENTALMENTE.  SENTENÇA
ACOLHEDORA  DO  PEDIDO.  APELO  DA  SEGURADORA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  RECHAÇADA.
COMPANHEIRA  DO  SEGURADO  A  QUEM  É  CONFERIDA  A
LEGITIMAÇÃO  PARA  DEMANDAR  O  PAGAMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  SECURITÁRIA.  SEGURADORA  QUE,  AO
CONSTATAR  APARENTE  ANTINOMIA  ENTRE  AS  INFORMAÇÕES
CONTIDAS  NOS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  À  QUITAÇÃO  DA
VERBA,  NÃO  ADOTA  AS  PRECAUÇÕES  NECESSÁRIAS  E  PAGA
INDEVIDAMENTE A TERCEIRO.  EXEGESE DOS ARTS. 308,  309 E
792 CC E ART. 4º DA LEI N. 6.194/74. PRECEDENTES DA CÂMARA.
RECURSO DESPROVIDO.  Desde que constou no próprio boletim de
acidente de trânsito ter sido a companheira da vítima a comunicante do
sinistro à autoridade de trânsito, não poderia a seguradora ignorar essa
circunstância  no  momento  de  satisfazer  a  obrigação  decorrente  do
seguro. Sendo assim, se, negligentemente, pagou a quem não devia, não
pode eximir-se de repetir o pagamento, desta vez à pessoa certa.(TJ-SC -
AC: 20130690713 SC 2013.069071-3 (Acórdão), Relator: Eládio Torret
Rocha,  Data de Julgamento:  02/07/2014,   Quarta Câmara de Direito
Civil Julgado) (grifei)

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.  SEGURO DE VIDA.  DÚVIDAS
DA SEGURADORA SOBRE A QUEM DEVE PAGAR. DE CUJUS
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FORMALMENTE  CASADO  MAS SEPARADO  DE FATO  E  SEM
CONVIVÊNCIA  COM A ESPOSA.  BENEFICIÁRIA DO SEGURO
QUE  CONVIVE  EM  UNIÃO  ESTÁVEL  COM  O  FALECIDO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROIBIÇÃO,  ADEMAIS,  DE  INDICAR
COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA, QUE NÃO SE CONFUNDE
COM POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL
RESPEITADO.  FATOS,  ADEMAIS,  JÁ  ANALISADOS  POR  ESTE
EGRÉGIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  AÇÃO  EM  QUE  ERAM
PARTES  AS  LITIGANTES  E  O  IPESC.  CONGRUÊNCIA  DOS
JULGAMENTOS.  UNIÃO  ESTÁVEL  E  SEPARAÇÃO  DE  FATO
RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Assim, diante do exposto, não restam dúvidas que ambos os requerentes possuem
direito à verba indenizatória, a primeira como companheira, haja vista, repito, o reconhecimento da
sua condição nos presentes autos, e o segundo, como herdeiro, conforme demonstra o documento de
fls.18.

Por  conseguinte,  deve  o  seguro  obrigatório  ser  rateado,  em  partes  iguais,  50%
(cinquenta por cento) para cada um dos autores. 

No  tocante  aos  honorários  advocatícios,  verifico  que  foram  fixados  com
proporcionalidade  e  razoabilidade,  estando  o  percentual  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  a
condenação  alinhado  aos  parâmetros  insculpidos  pelo  artigo  20,  §3º  e  §  4º  do  CPC de  1973,
inexistindo motivo para minoração, conforme opinou a Douta Procuradoria de Justiça.

Por  todo  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  com  a
manutenção, na íntegra, da sentença primeva. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR
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