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APELAÇÃO CÍVEL nº. 0008230-87.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Itau Seguros S/A – Adv.: Samuel Marques Custodio de 
Albuquerque

Apelada: Daniele Leite Fernandes e Outros – Advs.: MICHELLE MARINHO 
SILVA E PAULO JOSÉ DE ASSIS CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – RITO SUMÁRIO. 
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  PRELIMINARES.  1) 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.  2) 
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ARBITRAMENTO  DE 
VERBA  HONORÁRIA.  CONFORMIDADE  COM  O 
ARTIGO  20,  §3º  DO  CPC.  POSSIBILIDADE. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA  A  PARTIR 
DO  EVENTO  DANOSO.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SENTENÇA 
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

−Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária 
sobre  dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do 
efetivo prejuízo.
-Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar  
ao  vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  
honorários  advocatícios.  essa  verba  honorária  
será  devida,  também,  nos  casos  em  que  o  
advogado funcionar em causa própria.
 §3º Os honorários serão fixados entre o mínimo 
de dez por cento e o máximo de vinte por cento  
sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o  
seu serviço.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados. 

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  as  preliminares.  No  mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  ao 
apelo. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  121/126)  interposta  pelo 
Itau Seguros S/A hostilizando a sentença (fls. 118/119) do Juízo de Direito da 
9ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande-PB,  que  nos  autos  da  Ação 
Ordinária  de  Cobrança  de  Seguro  DPVAT  ajuizada  por  Daniele  Leite 
Fernandes,  Thais  Gabryelly  Fernandes  dos  Santos  e  Crystyan  Abdrey 
Fernandes dos Santos julgou procedente o pedido contido na inicial. 

Em sua decisão (fls. 118/119), o Magistrado a quo condenou 
a Seguradora promovida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 
13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),  em  consequência  da  morte  de 
Vanderlei  Gomes  dos  Santos,  vítima  de  acidente  automobilístico,  valor  esse 
acrescido de juros moratórios a partir da citação, correção monetária a contar da 
data do evento danoso, 

Ademais,  condenou  ainda  a  Seguradora  promovida  ao 
pagamentos  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  fixando  a 
verba  advocatícia  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação.

Inconformada,  em suas razões recursais  (fls.  121/126),  a 
Seguradora apelante arguiu as preliminares da carência da ação por  falta de 
interesse de agir e da ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela redução da 
verba honorária, bem como suscitou a impossibilidade de incidência da correção 
monetária a partir da data do sinistro.

Os  Apelados  apresentaram  contrarrazões  (fls.  133/144) 
rebatendo  os  argumentos  deduzidos  no  Apelo,  pugnando  pelo  seu 
desprovimento.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça 
ofereceu Parecer opinando pela rejeição das preliminares aventadas e, no mérito, 
pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse mantida incólume a 
sentença vergastada (fls. 151/154).
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É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA

A  Seguradora  promovida  alega  ser  parte  ilegítima  no 
presente litígio, argumento a necessidade de sua substituição pela Seguradora 
Líder. 

Tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, é 
pacífico o entendimento de que qualquer seguradora consorciada do complexo da 
FENASEG  (Federação  Nacional  das  Empresas  de  Seguros  Privados  e  de 
Capitalização) constitui-se parte legítima para pagamento de seguro obrigatório, 
bastando a comprovação de existência do fato e de suas consequências danosas.

Conforme artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que disciplina sobre 
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre,  dispõe que,  qualquer  seguradora participante  do consórcio  formado 
com a finalidade de assegurar, em caráter geral, cobertura para as indenizações 
decorrentes de acidentes de veículos em vias terrestres pode ser demandada a 
pagar pelo Seguro DPVAT. 

Vejamos:

Art.  7º:  A  indenização  por  pessoa  vitimada  por  
veículo  não  identificado,  com  seguradora  não  
identificada, seguro não realizado ou vencido, será  
paga nos mesmos valores, condições e prazos dos  
demais  casos  por  um  consórcio  constituído,  
obrigatoriamente,  por  todas  as  sociedades 
seguradoras que operem no seguro objeto desta  
lei.

Ocorre que, em se tratando de seguro obrigatório DPVAT, a 
cobertura indenizatória pode ser exigida de quaisquer seguradora participante do 
convênio, cabendo a escolha à vítima, em razão da solidariedade entre elas. 

Desta feita, rejeito tal preliminar.

2) CARÊNCIA  DA  AÇÃO:  FALTA  DE  INTERESSE  DE 
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AGIR

A Seguradora promovida alega que não houve interesse de 
agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo, uma vez que tal 
exigência ofenderia os princípios da legalidade e da inafastabilidade do controle 
judicial, cristalizados no artigo 5º, inciso II e XXXV da Constituição Federal, por 
implicar impedimento de acesso ao judiciário.

Em nosso ordenamento jurídico, inexiste a obrigatoriedade 
do esgotamento das vias administrativas para que a parte possa ter acesso ao 
Poder Judiciário.

Neste sentido, vale colacionar julgado do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  DPVAT.  MEDIDA 
PROVISÓRIA 340/2006. MORTE. PAGAMENTO NA 
VIA ADMINSITRATIVA.  DEVER  DE  CAUTELA 
INOBSERVADO.  PRELIMINAR  SUSCITADA 
REJEITADA.  Da  falta  de  interesse  de  agir  -  
desnecessidade  de  pedido  administrativo  1.  A 
parte  autora  não  está  condicionada  a 
qualquer óbice de cunho administrativo para 
exercício de seu direito, bastando apenas que 
estejam  preenchidas  as  condições  da  ação 
para ingressar em Juízo e, assim, receber a  
tutela jurisdicional. 2.Portanto, o postulante 
não está obrigado a ingressar ou a esgotar a 
via  administrativa  para  só  então  procurar 
amparo na via judicial. Mérito  do  recurso em 
exame 3.No caso em exame a seguradora-ré não 
tomou  as  devidas  cautelas  ao  efetuar  o 
pagamento do seguro obrigatório DPVAT a terceiro  
que  não  fazia  jus  ao  seu  recebimento.  4.Dessa  
forma, restou evidenciado que a seguradora pagou 
a terceiro que não estava autorizado a receber o  
débito  em  questão,  tendo  em  vista  que  não  
satisfez  a  indenização  aos  efetivos  credores  e  
beneficiários, em desacordo com o disposto no art.  
308 do Código Civil. 5.Assim, a demandada deverá 
cumprir com obrigação novamente, a fim de pagar  
esta  ao  efetivo  credor.  6.Correção  monetária.  
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Termo inicial. Sinistro. Matéria de ordem pública,  
podendo ser fixada independentemente do pedido  
e  do  objeto  do  recurso.  Precedentes  do  STJ.  
Negado seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 
70055446744, Quinta  Câmara Cível,  Tribunal  de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto,  
Julgado em 01/08/2013)

Assim,  demonstrada a  inexigibilidade do esgotamento  das 
vias  administrativas  para  o  acesso  ao  Poder  Judiciário  é  de  ser  rejeitada  a 
preliminar  da falta  de interesse de agir,  passando-se  à  análise  do mérito  da 
causa.

MÉRITO

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.

Sobre  o  caso  em  tela,  depreende-se  dos  autos  que,  a 
interposição  da  Ação  de  Cobrança  de  Seguro  DPVAT  pelos  Autores  visou  o 
pagamento de prêmio relativo ao referido seguro, em consequência do óbito de 
Vanderlei Gomes dos Santos, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07 de 
dezembro de 2011.

Restou demonstrado às fls. 23/40 dos autos que, o acidente 
automobilístico  foi  responsável  pelo  óbito  da  vítima,  Vanderlei  Gomes  dos 
Santos. Em virtude disto, Daniele Leite Fernandes, Thais Gabryelly Fernandes dos 
Santos e Crystyan Abdrey Fernandes dos Santos, respectivamente, a cônjuge e 
os dois filhos da vítima (fls. 15/20),  interpuseram a referida Ação com o objetivo 
de receberem o seguro obrigatório a que têm direito.

Em  face  desta  documentação  acostada  aos  autos,  o 
Magistrado  a quo, em sua decisão, reconheceu o direito dos Autores ao julgar 
procedente o pedido contido na exordial, condenando a Seguradora promovida 
ao  pagamento  da  indenização  por  morte  do  Seguro  DPVAT,  no  valor  de  R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Além  disso,  estipulou  a  incidência  de  juros  moratórios  a 
partir da citação, à base de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária 
desde  a  data  do sinistro  sobre  o  valor  da  condenação.  Fixou  ainda  a  verba 
honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o referido valor.
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Em virtude disto, insatisfeita com a condenação imposta, a 
Seguradora apelante insurgiu-se contra o teor do  decisium  referente à fixação 
dos honorários advocatícios e à incidência da correção monetária.

A  respeito  do  valor  estipulado  pelo  Juízo  a  quo para 
pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da causa, entendo que a sentença não merece reforma, tendo em 
vista que tal percentual atendeu plenamente aos requisitos previstos no artigo 
20, §3º do CPC:

Art.  20. A sentença condenará o vencido a pagar  
ao  vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os 
honorários advocatícios. essa verba honorária será  
devida,  também, nos casos em que o advogado 
funcionar em causa própria.
§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 
dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre  
o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho  
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o  
seu serviço.

Sendo assim, entendo que se configura como justa a fixação 
arbitrada pelo Magistrado  a quo, motivo pelo qual a verba honorária deve ser 
mantida como tal.

Além  disso,  a  Seguradora  apelante  se  insurgiu  contra  o 
momento da incidência da correção monetária que deveria ser o início da relação 
processual e não, a partir do evento danoso, como decidiu o Juízo a quo. 

Sabe-se que, já há entendimento jurisprudencial pacificado 
indicando que, nas ações securitárias de DPVAT, a correção monetária passa a 
contar  a  partir  da  data  do  evento  danoso,  não  havendo  motivação  para 
julgamento em contrário, aplicando-se, outrossim, o que dispõe a Súmula nº 43 
do STJ:

“Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária 
sobre  dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do 
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efetivo prejuízo.”

Neste  sentido,  é  válido  colacionar  algumas  decisões  do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema:

SEGURO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  LEI  N. 
11.482/2007.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO 
INICIAL.
1. No caso de acidente ocorrido na vigência da Lei  
n. 11.482/2007, a indenização relativa ao seguro  
DPVAT  deve  corresponder  a  R$  13.500,  00,  de  
acordo com os percentuais previstos na tabela de 
condições  gerais  de  seguro  de  acidente  
suplementada.
2. A correção monetária sobre dívida por ato  
ilícito  incide  a  partir  do  efetivo  prejuízo 
(Súmula n. 43/STJ).
3. Agravo regimental provido em parte para  
se conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial  
provimento.  (grifos  nossos)  (STJ,  AgRg  no  Ag 
1290721/GO,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
07/06/2011, DJe 14/06/2011)
SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  RECURSO 
ESPECIAL.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL. 
INVIABILIDADE.  ACIDENTE  OCORRIDO 
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI  8.441/92,  
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7  
E 12 DA LEI 6.194/74. PAGAMENTO DE 50% DA 
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA 
DO ACIDENTE.  JUROS DE  MORA A CONTAR DA 
CITAÇÃO.
1. Embora seja dever de todo magistrado velar a  
Constituição Federal, para que se evite supressão 
de  competência  do  egr.  STF,  não  se admite  a 
apreciação,  na  via  especial,  de  matéria  
constitucional.
2. O  seguro  obrigatório  de  danos  pessoais  
causados  por  veículos  automotores  de  via 
terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas 
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transportadas  ou  não,  é  seguro  com  propósito  
eminentemente social, operando "como que uma 
estipulação  em  favor  de  terceiro".  (SANTOS, 
Ricardo  Bechara.  Direito  de  Seguro  no  Novo 
Código  Civil.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2006,  p.  
564)
3.  "O  aplicador  da  lei  (notadamente  o  juiz  na  
decisão dos casos de espécie) terá de se valer de  
toda uma técnica,  no plano do desenvolvimento  
jurídico,  ainda  que  transcendendo  à  lei  (como 
observa  Karl  Larenz),  porém  mantendo-se  'nos  
limites  das  valorações  fundamentais  do 
ordenamento jurídico' sem penetrar no âmbito do 
'arbítrio judicial'." (PEREIRA, Caio Mário da Silva.  
Instituições  de  Direito  Civil.  Rio  de  Janeiro: 
Forense, 2007, v.1, pp. 187 e 188) 
4. A jurisprudência prevalente nesta Corte  aplica  
os princípios contidos na Lei 8.441/92, aos termos  
da  Lei  6.194/74,  sobretudo  aos  acidentes  
ocorridos sob a vigência deste diploma legal.
5. A interpretação literal do artigo 7º, § 1º,  
da  Lei  6.194/74,  alheia  aos  demais  dispositivos  
que  o mesmo Diploma legal alberga, bem como 
ao contexto  histórico  de sua criação e  seu fim,  
conduz  à  inconcebível  situação  em  que  seguro  
com  caráter   inequivocamente  social  possa  
conceder  a  quem  dele  mais  necessita  apenas 
metade da indenização a que faz jus aquele que 
sabe a identificação do veículo envolvido e que,  
por  conseguinte,  pode  mover  ação  em face  do  
condutor e/ou do proprietário
6.  No  seguro  obrigatório  incide  correção 
monetária desde o evento danoso e juros de 
mora a partir da citação.
7. Recurso  especial  parcialmente  provido,  
apenas  para  reconhecer  que  os  juros  de  mora  
devem incidir a partir da citação. (grifos nossos)  
(STJ, REsp 875.876/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE  
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
10/05/2011, DJe 27/06/2011)
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Vale também colacionar entendimentos jurisprudenciais das 
Egrégias Cortes de Justiça a este respeito:

Agravo interno. Decisão monocrática em apelação 
cível. Pode o Relator, com base nas disposições do  
art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,  negar  
seguimento ou dar provimento a recurso. Apelação 
cível.  Seguros.  DPVAT.  Morte.  Acidente  de 
trânsito.  Legitimidade  ativa  reconhecida.  A  
inexistência de pedido administrativo não é óbice  
ao ajuizamento de ação de cobrança relativa ao  
seguro  DPVAT. Inteligência do art. 5º, XXXV, da 
Constituição  Federal.  Nexo  de  causalidade 
demonstrado.  Correção  monetária.  Termo 
inicial.  Data  do  sinistro. Verba  honorária 
majorada.  Não  trazendo  a  parte  agravante  
qualquer  argumento  novo  capaz  de  modificar  o  
entendimento  adotado  na  decisão  monocrática  
hostilizada,  apenas  reeditando  a  tese  anterior,  
improcede  o  recurso  interposto.  Agravo  interno  
não  provido.  (Agravo  Nº  70058279399,  Sexta  
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:  
Ney Wiedemann Neto, Julgado em 20/03/2014).
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 
LEIS  Nº11.482/07  E  11.945/09  -  
CONSTITUCIONALIDADE - INVALIDEZ - GRAU DE 
LESÃO  -  CORREÇÃO  -  TERMO  INICIAL  -  
SUCUMBÊNCIA PARCIAL. O pagamento do seguro  
obrigatório  por  invalidez  permanente  deverá  ser  
proporcional  ao  grau  da  incapacidade  sofrida,  
obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela  
prevista na Lei nº6.194/74. Inexistindo suspensão 
da  eficácia  das  leis  nºs  11.482/07  e  11.945/09  
pelo eg. STF, são as normas que alteraram a Lei  
nº6.194/74  consideradas  constitucionais  e  
vigentes.  Em  ações  em  que  se  busca  o 
pagamento  do seguro  obrigatório  DPVAT,  o 
termo inicial da correção monetária é a data  
em  que  ocorreu  o  sinistro. Quando  cada 
litigante  for  vencedor  e  vencido,  as  verbas  da 
sucumbência  devem  suportadas 
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proporcionalmente.  (Apelação  Cível  
1.0701.10.026878-1/001,  TJMG,  Relator(a):  Des.
(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento  
em  13/03/2014,  publicação  da  súmula  em 
24/03/2014).
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.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  ADEQUADOS  -  DESPROVIMENTO 
DO  RECURSO.  -  Constatada  a  invalidez  
permanente, o valor da indenização DPVAT deve 
observar  o  disposto  na  Lei  vigente  à  data  do 
sinistro, atribuindo-se o valor da indenização com 
base na gravidade e na irreversibilidade do dano  
causado  à  vítima.  -  No  caso  de  ilícito 
contratual,  situação  do  DPVAT,  os  juros  de 
mora  são  devidos  a  contar  da  citação. 
Precedentes. 11. Agravo improvido. AgRg no 
REsp 954.209/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Junior,  48  T,  DJ  19/11/2007.  -  Incide 
correção  monetária  sobre  dívida  por  ato 
ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo  prejuízo 
Súmula  43,  do  STJ.  -  Deve  ser  mantida  a 
condenação  em  honorários  advocatícios  quando 
fixada com razoabilidade e ponderação, dentro dos  
parâmetros legais fixados no art. 20, § 3°, do CPC.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  
00120110271655001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) -  
Relator  DES.  LEANDRO  DOS  SANTOS  -  j.  Em 
30/04/2013.
 

Em face de todos estes argumentos, entendo que a sentença 
combatida não merece reforma.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 
mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, em harmonia com o 
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

                                                                                             

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                  11


	RELATÓRIO

