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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT  –  PROCEDÊNCIA  –   IRRESIGNAÇÃO  –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – CONTESTAÇÃO
DA  LIDE  PELA  SEGURADORA  RÉ –  PRETENSÃO
RESISTIDA CONFIGURADA  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –
MORTE EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–  POLO  ATIVO  FORMADO  PELA CÔNJUGE  E  PELO
DESCENDENTE,  QUE  DETÊM  AS QUALIDADES DE
LEGÍTIMOS  BENEFICIÁRIOS  –  NECESSIDADE  DE  SE
OBSERVAR  A  QUOTA-PARTE  DE  CADA  HERDEIRO
LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Embora não tenha havido o  requerimento  administrativo
prévio, antes do ajuizamento da demanda na esfera judicial,
no momento em que a seguradora apresenta a contestação,
inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as partes.
Com  a  pretensão  resistida  emerge  a  utilidade  do
ajuizamento da demanda e interesse de agir, ficando, assim,
configurada a condição para o regular exercício do direito de
ação.

-  Art.  1.829.  A  sucessão  legítima  defere-se  na  ordem
seguinte: I  -  aos  descendentes,  em  concorrência  com  o
cônjuge sobrevivente [...]

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  81/91) interposta  pela
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  Dpvat S/A, buscando  a
reforma da  sentença  (fls.  76/77) proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  Mista da
Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT, ajuizada por Davi Luiz Freitas da Silva  e  Maria do Carmo de Sá
Freitas  Silva em  face  do  ora  Apelante,  julgou  procedente  o  pedido,  nos
seguintes termos:

[...]
Isto  posto,  com fundamento no art.  487,  I,  do  CPC/2015,
julgo  procedente  o  pedido  inaugural,  para  condenar  a
promovida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora de 1% ao
mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 426, STJ), e
correção  monetária  desde  a  data  do  evento  danoso
(19/05/2014), nos termos da súmula 580 do STJ.

Condeno a promovida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com
a determinação contida no §2º, do art. 85 do CPC/2015.
[...]

Irresignada,  a  Seguradora Ré apelou  (fls.  81/91),  arguindo,
inicialmente, a preliminar de carência de ação por ausência de requerimento
administrativo prévio.  No mérito,  pugnou para que a sentença seja reformada
no sentido de que a condenação se dê em apenas 50% (cinquenta por cento)
do valor indenizatório total,  vez que o único Autor da demanda é  Davi  Luiz
Freitas da Silva, descendente do falecido, e que Maria do Carmo de Sá Freitas
Silva,  cônjuge do falecido, não ingressou com pedido indenizatório nas vias
administrativa ou judicial, devendo-se ficar reservada à sua quota-parte.

Contrarrazões às fls. 97/103, tendo a parte apelada afirmado
que o polo ativo da demanda é composto por Davi Luiz Freitas da Silva (filho
do falecido), representado pela genitora Maria do Carmo de Sá Freitas Silva, e
pela  própria Maria  do  Carmo  de  Sá  Freitas  Silva  (cônjuge  do  falecido),
conforme  diversas  passagens  da  petição  inicial,  pugnando,  por  fim,  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando  pela  rejeição  da  preliminar  suscitada  e,  no  mérito,  pelo
desprovimento da Apelação (fls. 109/112).

VOTO

-  Da  preliminar  de  carência  de  ação  por  ausência  de
requerimento administrativo prévio.
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O ponto controvertido desta preliminar versa sobre a existência
do interesse de agir, em razão da ausência de indícios de que fora realizado
qualquer  pedido  administrativo  perante  a  Seguradora  reclamada  acerca  do
pagamento indenizatório do seguro DPVAT.

Por  oportuno,  registro  que  atualmente  a  jurisprudência  vem
evoluindo  no  sentido  de  exigir  a  comprovação  do  esgotamento  da  via
administrativa, através de requerimento formulado às seguradoras, antes do
efetivo ingresso na esfera judicial.

Ocorre  que,  neste  caso  específico,  em  que  a
Seguradora/Apelante  apresentou  Contestação  ao  pedido  inicial,  restou
configurada a instauração do conflito de interesses e, assim, o interesse de agir
e a condição da ação.

Nesse  sentido,  eis  a  jurisprudência  do  STF,  proclamada em
sede  de  Recurso  Extraordinário  nº  631.240,  julgado  sob  a  sistemática  de
Repercussão Geral, cuja ementa dispõe:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende
de  requerimento  do  interessado,  não  se  caracterizando
ameaça  ou  lesão  a  direito  antes  de  sua  apreciação  e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio  requerimento  não  se confunde  com o exaurimento
das  vias  administrativas.  3.  A  exigência  de  prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário  à  postulação  do  segurado.  4.  Na  hipótese  de
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício  anteriormente  concedido,  considerando  que  o
INSS  tem  o  dever  legal  de  conceder  a  prestação  mais
vantajosa  possível,  o  pedido  poderá  ser  formulado
diretamente  em juízo  –  salvo  se  depender  da  análise  de
matéria  de  fato  ainda  não  levada  ao  conhecimento  da
Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já  configura  o  não acolhimento  ao menos tácito  da
pretensão.  5.  Tendo  em  vista  a  prolongada  oscilação
jurisprudencial  na  matéria,  inclusive  no  Supremo  Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para
lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6.  Quanto  às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido
prévio  requerimento  administrativo  nas  hipóteses  em
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que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha  sido  ajuizada  no  âmbito  de  Juizado  Itinerante,  a
ausência  de  anterior  pedido  administrativo  não  deverá
implicar  a  extinção  do  feito;  (ii)  caso  o  INSS  já  tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir  pela  resistência  à  pretensão; (iii)  as
demais  ações  que  não  se  enquadrem nos  itens  (i)  e  (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7.  Nas  ações  sobrestadas,  o  autor  será  intimado  a  dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção  do  processo.  Comprovada  a  postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca
do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia
deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir  decisão.  Se  o  pedido  for  acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado
devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-
se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em
agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a
judicial  deverão  levar  em conta  a  data  do início  da ação
como  data  de  entrada  do  requerimento,  para  todos  os
efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento,  reformando-se  o  acórdão  recorrido  para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual
deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal  –  a  dar  entrada  no  pedido  administrativo  em 30
dias,  sob  pena  de  extinção.  Comprovada  a  postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias,
colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data
do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado
será comunicado ao juiz,  que apreciará a subsistência ou
não do interesse em agir.

No caso em tela, a ação foi proposta em  24/09/2014 (fl. 02),
data posterior ao julgamento do precedente paradigma (03.09.2014),  porém,
houve apresentação de contestação  meritória (fls. 46/55), razão pela qual se
configurou a pretensão resistida.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que, da
análise do caso, constata-se que o acidente automobilístico ocorrido em 14 de
maio de 2014 resultou na morte do senhor José Francisco da Silva Filho.

Sobrevindo  a  sentença,  a  magistrada  julgou  procedente  o
pedido  exordial  para  condenar  a  Ré  ao  pagamento  da  importância  de  R$
13.500,00 (treze mil,  quinhentos reais),  acrescido de juros de mora de 1% ao
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mês desde a citação, e correção monetária desde a data do evento danoso.

Insatisfeita,  a  Seguradora/Apelante apelou, afirmando que  a
condenação deve se dar apenas no valor de 50% (cinquenta por cento) da
verba indenizatória, vez que apenas um dos beneficiários (Davi Luiz Freitas da
Silva, filho do falecido) ajuizou a demanda.

Inicialmente, destaque-se que o Código Civil estabeleceu que a
sucessão  legítima  deve  se  dar,  primeiramente,  aos  descendentes,  em
concorrência com o cônjuge sobrevivente:

Art.  1.829.  A  sucessão  legítima  defere-se  na  ordem
seguinte: I  -  aos  descendentes,  em  concorrência  com  o
cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido
no  regime  da  comunhão  universal,  ou  no  da  separação
obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver
deixado bens particulares; [...]

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o cabeçalho
da petição inicial  constar  apenas “DAVI  LUIZ  FREITAS DA SILVA,  (menor)
neste  ato  representada  por  sua  genitora,  MARIA  DO  CARMO  DE  SÁ
FREITAS”, a peça processual trata, a todo tempo, a senhora Maria do Carmo
de  Sá  Freitas  Silva,  cônjuge  do  falecido,  como  também  sendo  Autora  da
presente ação, senão vejamos:

“A requerente era casada com Sr. José Francisco da Silva
Filho, falecido em acidente automobilístico, e que deixou um
filho acima referido…

[...]

Os  promoventes,  posteriormente,  procuraram  algumas
vezes receber a indenização do seguro DPVAT, porém foi
exigida uma infinidade de documentos que os promoventes
não  tem  como  conseguir,  pelo  que  vem  pleitear
judicialmente o recebimento da mencionada indenização.

Assim, demonstrando-se o pleno direito à indenização, vem
os  promoventes pleitear  o  pagamento  da  indenização  a
que  lhe  faz  jus,  ou  seja,  R$  13.500,00  (treze  mil  e
quinhentos reais), conforme Art. 8º da lei 11.482/07, em caso
de morte.

Por fim, é importante mencionar que o falecido residia com
sua esposa,  ora promovente, e que a mesma após o seu
falecimento veio a dar a luz, a um filho do casal, de forma
que  a  ora  requerente,  e  o  seu  filho  já  referido,  são  os
únicos  beneficiários  da  indenização  do  seguro.”  (fl.  03)
(grifei)
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Ademais, a própria Seguradora/Ré, em sua Contestação, tratou
a senhora Maria do Carmo de Sá Freitas como Autora da ação. Veja-se:

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
devidamente  qualificada,  vem  à  presença  de  Vossa
Excelência,  por  intermédio  de  seus  advogados  infra
firmados,  com  endereço  profissional  constante  no  timbre,
indicado para fins do que trata o art. 39, I, do CPC, vem,
tempestivamente, apresentar CONTESTAÇÃO ao processo
movido por  DAVI LUIZ FREITAS DA SILVA e MARIA DO
CARMO DE SÁ FREITAS, já qualificado, conforme razões
que passa a expor […] (fl. 23) (grifei)

Analisando,  ainda,  a  documentação  acostada,  verifica-se  a
Certidão de Casamento  (fl.  07),  demonstrando que Maria  do Carmo de Sá
Freitas Silva constituiu o seu direito, cumprindo, portanto, as exigências para se
inserir no polo ativo da demanda.

O  ponto  que  merece  reparo  na  sentença  é  o  de  que  a
condenação  deve  ocorrer  respeitando  as  quotas-partes  de  cada  um dos  2
(dois) legítimos beneficiários.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  --  DPVAT.  PRELIMINARES  DE
ILEGITIMIDADE  E  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  REJEIÇÃO  -,
MORTE EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA DA
QUOTA PARTE  DOS  QUE  NÃO  INTEGRARAM  A LIDE.
REFORMA  DA  DECISÃO  A  QUO.  NECESSIDADE  DE
RESSALVAR  A  QUOTA  PARTE  DE  TODOS  OS
HERDEIROS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4.° DA LEI
6194/74,  COM  ALTERAÇÕES  TRAZIDAS  PELA  LEI
11.482/2007.  DIPLOMA  NORMATIVO  ANTERIOR  AO
SINISTRO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. - É parte
legítima para figurar no pólo passivo de ação de cobrança
para  recebimento  de  indenização  de  seguro  obrigatório
DPVAT todas as seguradoras que fazem parte do consórcio
previsto  no  artigo  7°  da  Lei  6.194/74.  -  Não  há falar  em
ausência  de interesse de agir,  quando,  para obtenção do
resultado pretendido, a parte necessita da intervenção dos
órgãos  jurisdicionais.  -  À  quantificação  da  indenização
arbitrada foi  fixada no patamar correto, em atendimento à
legislação em vigor na data do fato gerador, art. 3°, I, da lei
n° 11.482/07. - No caso de morte por sinistro ocorrido a
partir de 29.12.2006, o cônjuge ou companheiro tem o
direito de receber 50 por cento do valor da indenização
do seguro DPVAT, pois, a outra metade deve ser paga
aos  herdeiros  da  vitima,  de  acordo  com  a  vocação
hereditária. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
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00120100251295001,  3  CAMARA  CIVEL,  Relator  José
Aurélio da Cruz , j. em 22-01-2013) (grifei)

Por  tais  razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL à  Apelação,
apenas para determinar que a condenação total de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) se dê da seguinte forma:

*  R$ 6.750,00 (seis  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais)  para
Maria do Carmo de Sá Freitas Silva.

*  R$ 6.750,00 (seis  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais)  para
Davi Luiz Freitas da Silva, ficando esta quota-parte depositada em uma conta
poupança  judicial,  somente autorizado o levantamento,  enquanto perdurar a
menoridade, mediante comprovação de que os valores serão revertidos em
benefício do menor.

Mantenho a incidência dos consectários legais determinada na
sentença, eis que em consonância com as Súmulas 426 e 580 do STJ.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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